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Kolejny numer „DTS” ukaże się 17 lutego

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Olimpijskie legendy, czyli spirytus do płóz

Jerzy Wideł
Z kapelusza

REKLAMA

To brzmi trochę jak bajka o Kop-
ciuszku w krainie czarów. Pojawia 
się nawet na moment książę Mo-
nako. 3 lutego mija 66 lat od legen-
darnego ślizgu bobslejowej czwórki 
z Nowego Sącza na zimowej olimpia-
dzie w Cortina d’Ampezzo.

Stefan Ciapała, Józef Szymań-
ski, Jerzy Olesiak i Aleksan-

der Habela – na zdjęciach z 1956 r. 
w skórzanych kurtkach wyglądają 
jak filmowi amanci. Ale ich droga do 
sławy (pardon, lodowa rynna do sła-
wy) wcale nie przypominała hooly-
wodzkiej produkcji. Zresztą sławni 
byli głównie w Nowym Sączu. Ich 15. 
miejsce na igrzyskach przeszło do hi-
storii przede wszystkim dlatego, że w 
Dolomity udało się wysłać bobslejo-
wą załogę, chociaż u nas nie było toru 
do treningów, a nawet prawdziwego 
boba. Jedna z legend głosi, że płozy 
do narodowego bolidu olimpijskiego 

wykuwały się w sądeckich ZNTK, 
a podwozie pojazdu ogarniali zna-
jomy spawacz i ślusarz. Według in-
nej opowieści załoganci udali się na 
włoską olimpiadę na pace ciężarów-
ki wiozącej ich boba, choć był prze-
cież środek zimy.

Być może właśnie dlatego 
z tamtego startu w Cortinie w 1956 
r. przetrwały bardziej anegdoty 
i zabawne wspomnienia niż jakikol-
wiek zapis czysto sportowych zma-
gań. Jak relacjonuje „Panorama spor-
tu sądeckiego” 31 stycznia, czyli na 
kilka dni przez zawodami, w jednym 
z lokali załoga świętowała urodzi-
ny Józefa Szymańskiego. Na włoskie 
wino sądeccy bobsleiści mieli wydać 
równowartość swoich kilkumiesięcz-
nych wypłat. No, ale przecież taki 
moment jak start w olimpiadzie może 
zdarzyć się w życiu tylko raz. A sko-
ro o winie było, niech będzie i o spi-
rytusie. Olimpijska legenda czwórki z 

Nowego Sącza głosi, że spirytus służą-
cy do smarowania płóz lodowego bo-
lidu odkupili od Polaków karabinie-
rzy. Widać ktoś w Łącku się zagapił 
i nie pomyślał, by wsunąć sportow-
com kilka butelek śliwowicy do wa-
lizki. (ICE)
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Trójkąt bermudzki z kościołem w tle

Kartki z kalendarza
26 stycznia

(1931) - odbyły się w Krynicy zawody saneczkowe o Mistrzostwo Polski. 
Tor saneczkowy powstał w 1927 r. na Górze Parkowej, według projektu kpt. 
Romana Loteczki. Był najdłuższy w Europie (1300 metrów i można było roz-
winąć na nim prędkość 80 km/h), a także uważany za najlepszy. Tor sanecz-
kowy posiadał połączenie z 1600-metrowym torem bobslejowym.

(W)

2 lutego
(1931) - Polska zainaugurowała meczem z Czechosłowacją (1:4) swój 

udział w rozpoczętych dzień wcześniej w Krynicy Hokejowych Mistrzo-
stwach Świata. Mistrzami zostali wówczas Kanadyjczycy przed USA, a Po-
lacy zajęli czwarte miejsce. Była to jedyna tej rangi impreza sportowa na 
Sądecczyźnie i jedna z największych w Polsce międzywojennej. Mistrzo-
stwa relacjonowało 100 dziennikarzy do wielu krajów świata. (W)

WIĘCEJ STR. 15
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Jest sukces! Jest wielki sukces 
królewskiego grodu Nowego Są-
cza. Po długotrwałych delibera-

cjach radni miejscy większością gło-
sów (11:7) podjęli uchwałę wyrażającą 
zgodę na zainstalowanie kasyna gier 
w hotelu Beskid. W swoistym trój-
kącie bermudzkim hotel-kościół-
-szkoła. Niezadowolonym rajcom ten 
układ topograficzny najbardziej się 
nie podobał.

Ale, ale… tą decyzją królew-
ski Nowy Sącz dołączył do „eli-

tarnego” grona 17 miejscowości w 
Polsce, gdzie takie jaskinie hazardu 

i swoistej rozpusty już istnieją. Co ja 
piszę? Nowy Sącz dołączył do świato-
wej elity, w której już są Monte Carlo, 
Makao, Miami, czy jakiś tam Las Ve-
gas. Chociaż Las Vegas to my mamy 
na Sądecczyźnie od lat w Barcicach, 
jako dom weselny. To jest ta miara 
sukcesu w polskim wydaniu. Może być 
Las Vegas w Barcicach to i Casablanka 
w Przyszowej!

Grupa radnych na czele z mężny-
mi kobietami: przewodniczącą 

Rady Miasta Iwoną Mularczyk, Te-
resą Cabałą, Barbara Jurowicz była 
absolutnie przeciwna uchwale, pod-
nosząc szkody moralne tego przy-
bytku dla wiernych z pobliskiego 
kościoła jezuickiego i przede wszyst-
kim dla dziatwy szkolnej, o narusze-
niu cnót niewieścich nie wspomi-
nając. Dołączył do nich m.in. radny 
– senior Józef Hojnor, którego, jak 
powiedział, żądło hazardu ukąsiło 
w wieku pacholęcym. Na nic zdały 

się ich Rejtanowskie gesty. Klam-
ka zapadła.

Organizatorzy kasyna, lokalizując 
je właśnie w sądeckim grajdole, 

wzięli pod uwagę publikacje medialne, 
że ta właśnie kraina szczyci się najwyż-
szą w kraju liczbą milionerów przypa-
dającą na kilometr kwadratowy. Za-
tem można mniemać z dużą dozą 
prawdopodobieństwa, że wkrótce mi-
lionerzy sądeccy z cygarami w ustach 
w oparach dymu grywać będą w rulet-
kę, a wyfiokowane wdowy i emeryt-
ki tuż po mszy św. oddawać się będą 
z pasją maszynom zwanym jednorę-
kimi bandytami. Zaś dziatwa szkol-
na na długiej przerwie grać będzie 
w blackjacka. Czy to nie jest praw-
dziwe nie zaś wydumane zagrożenie?

Dodajmy na koniec, że takie ka-
syno już w hotelu Beskid w 2012 r. 
otwarto. Po krótkiej działalności za-
kończyło żywot. Jak będzie tym ra-
zem, czas pokaże.
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Wszystko, co można robić na śniegu
→  Wojciech Molendowicz

Na początek

Na archiwalnych zdjęciach przed-
wojennej Krynicy widać nie tyl-
ko śniegi po pas, ale też mnóstwo 
postaci uprawiających wszel-

kie możliwe zimowe sporty. Kto żyw zjeż-
dżał, skakał, biegał albo chociaż spacerował 
na nartach. Inni woleli sanki, a na łyżwach 
można było kręcić piruety albo grać w hoke-
ja. W Krynicy było lodowisko, saneczkarska 
rynna i narciarska skocznia, o zjazdowych 
stokach nie wspominając.

W takim oto klimacie rozpoczynamy Zi-
mowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022. 

W naszym „olimpijskim” wydaniu DTS wię-
cej jest oglądania się za siebie i wzdychania do 
przeszłości, niż wybiegania w przyszłość. Ani 
w tę najbliższą, czyli do rozpoczynających 
się właśnie igrzysk, ani w tę dalszą, która 
nie zapowiada się nagłą eksplozją sukcesów 
w zimowych sportach.

Kierując się jednak sprawdzoną zasadą, 
by szukać tylko jasnych stron życia, spie-
szymy donieść, że oprócz naszej olimpij-
skiej jedynaczki Weroniki Kalety z Pekinem 
łączyć nas będzie rekordowa liczba telewi-
zyjnych komentatorów sportowych z na-
szego regionu. Bo małżeński duet to rekord. 
Dla Eurosportu komentować olimpijskie 
zmagania będzie Katarzyna Zygmunt, a eks-
pertem w wyścigach panczenistów w TVP 1 
i TVP Sport będzie jej mąż Paweł, 

czterokrotny olimpijczyk. Sportowe mał-
żeństwo z Krynicy specjalizuje się oczywi-
ście w dyscyplinach rozgrywanych na lodzie.

Pekiniada 2022

Olimpijską rywalizację w Peki-
nie każdy może zobaczyć w tele-

wizyjnych relacjach. Wiemy jednak, że 
kibice sportowi są wymagającymi odbior-
cami, dlatego DTS przygotował dla swo-
ich Czytelników olimpijski deser, choć 
dla wielu będzie to może danie głów-
ne. Od piątku w naszym portalu dts24.pl
 szukajcie nie tylko agencyjnego podsumo-
wania każdego dnia mistrzostw, ale przede 
wszystkim olimpijskich opowieści redaktora 
Ireneusza Pawlika. To dziennikarstwo spor-
towe w mistrzowskim wydaniu. Pasjonujące 
wydarzenia, niezapomniane rywalizacje, za-
bawne anegdoty, wielcy sportsmeni, a może 
bohaterowie jednego startu – czyli wszyst-
ko to, co warto ocalić od zapomnienia i co 
na trwałe wpisało się w historię światowego 
oraz polskiego sportu. Igrzyska olimpijskie 
to nie tylko metry, bramki, punkty sekun-
dy, to również – a może przede wszystkim 
– ludzie i emocje towarzyszące sportowym 
zmaganiom. Obiecujemy solidną porcję lek-
tury na olimpijskim poziomie, kreślone pió-
rem Ireneusza Pawlik.
WŁĄCZ DTS24.PL, 
WŁĄCZ EMOCJE, WŁĄCZ WYOBRAŹNIĘ!

Zimowi olimpijczycy z sądeckim rodowodem:
Garmisch-Partenkirechen 1936: hokej – M. Kasprzycki (KTH Krynica), 
bieg patrolowy (dzisiaj biathlon), jako dyscyplina pokazowa – S. Łapanowski 
(Strzelec-Jaworzyna Krynica); 
St. Moritz 1948: hokej – M. Burda, S. Csorich, T. Jasiński, E. Lewacki, 
E. Kocząb (wszyscy KTH); 
Oslo 1952: hokej - S. Csorich, M. Jeżak, E. Lewacki, Z. Nowak, S. Szlendak (KTH); 
Cortina d’Ampezzo 1956: bobsleje czwórki:  S. Ciapała, J. Olesiak, A. Habela, 
J. Szymański (Sparta Nowy Sącz), bobsleje dwójki: S. Ciapała, A. Habela oraz 
w drugiej czwórce: Z. Skowroński z Krynicy jako zawodnik Kolejarza Kraków; 
hokej: B. Gosztyła, S. Janiczko, J. Kurek, Z. Nowak, W. Pabisz, E. Kocząb (KTH); 
Innsbruck 1964: sanki jedynki – B. Gorgoń (Dunajec Nowy Sącz), dwójki – 
R. Janowicz-Pędrak (KTH-Dunajec), L. Kudzia (KTH-Dunajec); hokej – B. Gosztyła, 
J. Kurek, W. Pabisz (KTH); 
Grenoble 1968: sanki jedynki – J. Damse (Dunajec), jedynki – Z. Gawior (Dunajec), 
dwójki – L. Kudzia (Dunajec), S. Paczka (LZS Mikuszowice); 
Sapporo 1972: sanki jedynki – J. Grzemowski (KTH), L. Kudzia (Dunajec), 
dwójki – L. Kudzia, R. Gawior (MKS Krynica, SNPTT);
Innsbruck 1976: bieg narciarski 15 km – W. Podgórski (Poprad Rytro/LKS Poroniec)
i w sztafecie 4x10 km, hokej - A. Zabawa (KTH);
Lake Placid 1980:  hokej - A. Zabawa (KTH);
Sarajewo 1984: hokej - A. Zabawa (KTH), łyżwiarstwo szybkie - Z. Tokarczyk; 
Calgary 1988: hokej - Z. Bryjak, łyżwiarstwo szybkie - Z. Tokarczyk, 
narciarstwo alpejskie – K. Szafrańska-Sosgórnik; 
Alebertville 1992: biegi narciarskie W. Cempa (Jedność Nowy Sącz); 
Lillehammer 1994: łyżwiarstwo szybkie - P. Zygmunt (Erbet Nowy Sącz – Krynica);
Nagano 1998: łyżwiarstwo szybkie - P. Zygmunt (Erbet Nowy Sącz – Krynica);
Salt Lake City 2002: łyżwiarstwo szybkie - P. Zygmunt 
(Erbet Nowy Sącz – Krynica);
Turyn 2006: łyżwiarstwo szybkie - P. Zygmunt (Erbet Nowy Sącz – Krynica);
Soczi 2014: sanki dwójki – P. Poręba, K. Mikrut (AZS-AWF Katowice), J. Zając 
(Krynicki Klub Snowboardu, Ski Test Kraków).

PANORAMA SPORTU SĄDECKIEGO TOM 1, WYD. 2016 R., AUTORZY: JERZY LEŚNIAK I SŁAWOMIR SIKORA

Od piątku w naszym portalu dts24.pl szukajcie nie 
tylko agencyjnego podsumowania każdego dnia 
mistrzostw, ale przede wszystkim olimpijskich 

opowieści redaktora Ireneusza Pawlika
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Z „olimpijskiej wioski” wyruszyła za ocean
→  Jacek Bugajski

IO 2022 Pekin

N
asz region na Zimo-
wych Igrzyskach 
Olimpijskich w Pe-
kinie (4-20 lutego) 
będzie reprezen-
towany przez nie-

spełna 23-letnią Weronikę Kaletę. 
Ze słynną Justyną Kowalczyk łączy 
ją bardzo dużo: rywalizuje w biegach 
narciarskich, urodziła się w Limano-
wej, pochodzi z Kasiny Wielkiej i jest 
bardzo waleczna i ambitna. Jednak 
pod względem sportowym na pew-
no ma jeszcze gigantyczną przepaść 
do pokonania, aby zbliżyć się do do-
konań mistrzyni. Jednak sam udział 
w olimpijskiej rywalizacji to wielki 
zaszczyt, powód do dumy, spełnie-
nie marzeń.

Rodzinny dom w „wiosce 
olimpijskiej”

Weronika Kaleta urodziła się 
w Limanowej, w czerwcu 1999 

roku. Jej rodzinny dom znajduje się w 
Kasinie Wielkiej. Miejscowość z gmi-
ny Mszana Dolna określana jest często 
„wioską olimpijską”. Kasina Wielka 
ma bowiem szczęście do zawodni-
ków, którzy startowali na Zimowych 
Igrzyskach Olimpijskich. Najbardziej 
znaną i jednocześnie utytułowaną 
jest oczywiście Justyna Kowalczyk 
- multimedalistka olimpijska i mi-
strzostw świata, uznawana za naj-
lepszą polską zawodniczkę w histo-
rii polskich sportów zimowych. Gdy 
jej sportowa kariera w biegach nar-
ciarskich się kończyła, na trasach po-
jawiła się właśnie Weronika Kaleta. 
Z Kasiny Wielkiej pochodzą znani w 
przeszłości biathloniści: bracia Wie-
sław i Jan Ziemianin. W gronie olim-
pijczyków jest również Halina Nowak 
Trzykrotna olimpijka w narciarstwie 
biegowym (1992, 1994 rok) oraz w 
biathlonie (1998). Teraz do tego gro-
na dołączy piąty sportowiec, to dużo 
jak na niewielką wioskę. 

Weronika Kaleta sportowo jednak 
z regionem nie jest mocno związa-
na. Narciarskie umiejętności szlifo-
wała w klubie LKS Markam Wiśnio-
wa-Osieczany (powiat myślenicki). 
Jest absolwentką Szkoły Mistrzostwa 
sportowego w Zakopanem. Zresztą 
o możliwości treningu w swojej ro-
dzinnej miejscowości ma opinię po-
dobną do tej, którą w przeszłości wy-
głaszała również Justyna Kowalczyk.

- Uważam, że w Kasinie są sła-
be warunki – mówiła Weronika Ka-
leta. - Wiem sama po sobie, że tylko 
jak wracam do domu to szukam tras 
gdzieś dalej: Zakopane, Turbacz. Jest 
to czas, który ucieka na dojazd a nie 
odpoczynek.

W cieniu Justyny Kowalczyk

Z racji pochodzenia z Kasiny Wiel-
kiej Weronika Kaleta szybko zy-

skała zainteresowanie mediów. 
W rywalizacji młodzieżowej należała 
do krajowej ścisłej czołówki. Na are-
nie międzynarodowej nie zdołała się 
przebić do grona najlepszych zawod-
niczek. Jej największym osiągnięciem 

w tej kategorii wiekowej jest 5. miejsce 
w sztafecie na Mistrzostwach Świa-
ta Juniorów. W Mistrzostwach Świa-
ta do lat 23 zdobyła 11. miejsce. 
Ze względu na wąską kadrę wśród 
seniorek, Weronika Kaleta szybko 
dołączyła do dorosłej reprezentacji. 
W Pucharze Świata zadebiutowała 
w styczniu 2019 roku w Dreźnie 
(Niemcy). Zdobywała medale Mi-
strzostw Polski seniorek (na kon-
cie ma już tytuły mistrzyni Polski). 
W międzynarodowej rywalizacji 
Pucharu Polski jest bardzo ciężko. 
Z Justyną Kowalczyk współpraco-
wała w Kadrze Polski, gdy wybitna 
zawodniczka po zakończeniu spor-
towej kariery została dołączona do 
sztabu szkoleniowego (obecnie Justy-
na Kowalczyk-Tekieli jest dyrektorem 
sportowym w Polskim Związku Bia-
thlonu). Fakt, że pochodziły z tej sa-
mej miejscowości, na pewno ułatwił 
kontakt ze słynną multimedalistką.

- Osiągnięcia Justyny jak i współ-
praca z nią, dają większą motywację 
- podkreślała Weronika Kaleta. Do-
dawała również, że z Kowalczyk ma 
koleżeńskie relacje. - Kasina Wielka 
się cieszy, że jest ktoś taki jak ja, kto 
stara się iść śladami naszej mistrzy-
ni - mówiła.

Częste porównania do Justyny Ko-
walczyk być może są nieco na wy-
rost, ale z drugiej strony nie powinny 
dziwić. Przez całą karierę mistrzyni 
z Kasiny Wielkiej podkreślano, że 

w odróżnieniu od sytuacji w skokach 
narciarskich, jej sukcesy nie przekła-
dają się na szkolenie młodych następ-
ców. Wielka posucha trwała wiele 
lat, zwłaszcza w jej rodzinnych stro-
nach. Dlatego pojawienie się mło-
dej zawodniczki z Kasiny Wielkiej 
na pewno było symboliczne i roz-
budzało wyobraźnię fanów biegów 
narciarskich.

Zaskakujące przenosiny do Stanów 
Zjednoczonych

W połowie 2020 roku przed 
21-letnią wówczas Kale-

tą otworzyła się wielka szansa. Roz-
poczęła bowiem studia w Stanach 
Zjednoczonych. Wyjazd do Kolora-
do to dla niej również szansa na roz-
wój sportowej przygody. W Stanach 
Zjednoczonych studiuje matematy-
ką. Polski Związek Narciarski wy-
raził zgodę, aby jako kadrowiczka 
kontynuowała treningi w Ameryce. 
Skąd taki kierunek? Jak wspomina-
ła Weronika Kaleta pewnego dnia za 
pomocą komunikatora społeczno-
ściowego napisała do niej trenerka 
z University of Colorado Buffs. 
W przeszłości również dostała szansę 
wyjazdu i w Stanach Zjednoczonych 
mogła rozwijać karierę. Wymiana ko-
respondencji ze wspomnianą trenerką 
doprowadziła do decyzji o wyjeździe 
na zagraniczne studia. Oprócz nauki 
na uniwersytecie nadal trenuje i jest 
częścią Kadry Narodowej w biegach 

narciarskich. Jednak ze względu na 
sporą odległość w europejskiej rywa-
lizacji pojawia się okazjonalnie. 

- Utrudnieniami są na pewno dłu-
gie loty i duża zmiana czasu – mówi 
Weronika Kaleta.

Miniony rok należał do… Karoliny

Weronika Kaleta pochodzi z uspor-
towionej rodziny. Jej młodsza 

siostra Karolina również poszła ślada-
mi olimpijki z Kasiny Wielkiej. Do tego 
w ubiegłym roku wydawało się, że to 
właśnie Karolina ma większą szansę na 
udział w Zimowych Igrzyskach. 

Rok temu 18-latka zdobyła bo-
wiem brązowy medal Mistrzostw 
Świata Juniorów w narciarstwie kla-
sycznym (sprint techniką klasyczną). 
Złoto wywalczyła jej koleżanka z re-
prezentacji Monika Skinder. Sukces 
w Vuokatti (Finlandia) był mocno na-
głośniony w mediach. Karolina wy-
stąpiła także w Mistrzostwach Świata 
seniorek. Podkreślała, że jej celem są 
Zimowe Igrzyska w Pekinie. Pół roku 
temu podążyła śladami swojej star-
szej siostry i przeniosła się do Stanów 
Zjednoczonych (również studiuje 
na Uniwersytecie w Kolorado).

Karolina i Weronika znalazły 
się w Kadrze Narodowej na sezon 
2021/2022. Jednak decyzją sztabu 
szkoleniowego do Pekinu wysłana 
została Weronika Kaleta, a Karolina 
na swoją szansę musi czekać kolej-
ne cztery lata.

Kadrę biegów narciarskich 
na Igrzyska w Pekinie stanowią: 
Izabela Marcisz, Monika Skinder, 
Weronika Kaleta, Magdalena Kobie-
lusz, Zuzanna Fujak i Martin Bajcicak 
– trener główny.

Na Igrzyskach Olimpijskich liczy się 
przede wszystkim sam udział

Jakie szanse ma Weronika Kaleta 
na Zimowych Igrzyskach Olimpij-

skich? Dotychczasowe wyniki osią-
gane na arenie międzynarodowej 
wskazują, że 23-letnia zawodnicz-
ka do Pekinu jedzie przede wszyst-
kim po naukę i niezwykle ważne 
doświadczenie. Szansę na pierwszą 
dziesiątkę można ewentualnie upa-
trywać w rywalizacji sztafetowej. 
Indywidualnie miejsce w pierwszej 
trzydziestce byłoby sporym sukce-
sem. Pierwsze punkty w Pucharze 
Świata Kaleta zdobyła w grudniu 
2020 roku w szwajcarskim Davos (26. 
miejsce w sprincie). Wielkim spraw-
dzianem dla Weroniki Kalety miał być 
prestiżowy Tour De Ski w 2021 roku. 
Wyczerpująca rywalizacja okazała się 
pod względem wyników nieudana. 
Młoda zawodniczka zajmowała od-
ległe lokaty, ale na pewno zdobyła 
wielkie doświadczenie. Stąd zaufa-
nie trenera Kadry Narodowej, który 
ponownie postawił na zawodniczkę 
z Kasiny Wielkiej. 

- W zasadzie nie mam żadnych 
oczekiwań po udziale w Igrzyskach 
Olimpijskich – skromnie przyzna-
je Weronika Kaleta. - Jest to na pew-
no nowe doświadczenie i cieszę się, 
że będę miała możliwość zobaczyć 
i nauczyć się czegoś nowego.

Generalnym sprawdzianem przed 
Igrzyskami były zawody w Soldier 
Hollow w stanie Utah. Wystąpiła tam 
również jej młodsza siostra. Pierwszą 
konkurencją zawodów były sprinty 
stylem dowolnym, gdzie polskie ka-
drowiczki awansowały do ćwierć-
finałów. Weronika i Karolina, które 
reprezentują Uniwersytet Colorado 
w sprincie stylem dowolnym, zajęły 
odpowiednio 15. i 18. miejsce w staw-
ce 79 zawodniczek w kategorii senio-
rek. W kategorii uniwersyteckiej za-
jęły odpowiednio 4. i 5. miejsce.

Region dumny z osiągnięć sióstr

Gmina Mszana Dolna mocno pod-
kreśla związki Weroniki i Ka-

roliny z regionem. Na początku 
czerwca ubiegłego roku wójt Bole-
sław Żaba zaprosił biegaczki narciar-
skie, zawodniczki kadry narodowej, 
do Urzędu Gminy, aby wręczyć im 
nagrody za szczególne osiągnięcia 
sportowe, jakie uzyskały w sezonie 
2020/2021.  Kasinianki wykorzysta-
ły krótką przerwę w zgrupowaniach, 
aby odebrać wyróżnienie osobiście. 
Gospodarz gminy gratulując im im-
ponujących ubiegłorocznych suk-
cesów, życzył swoim rodaczkom 
m. in. miejsca na podium w najbliż-
szych Igrzyskach Olimpijskich, pod-
kreślając, że ich osiągnięcia są inspi-
racją dla młodych zawodników.

Pojawienie się młodej zawodniczki z Kasiny Wielkiej na 
pewno było symboliczne i rozbudzało wyobraźnię fanów 

biegów narciarskich

Weronika Kaleta
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„Rodzynkami” w gronie sądeckich olimpijczyków są Wiesław 
Cempa - narciarstwo i Paweł Zygmunt - łyżwiarstwo szybkie.

***
WIESŁAW CEMPA, rocznik 1970, był 11-krotnym mistrzem Polski, 7-krotnym wicemi-
strzem. Wychował się w LKS Jedność Piątkowa, razem z równie świetnymi narciarza-
mi: braćmi Markiem i Piotrem Marciszami, Markiem Banickim, Andrzejem Krygow-
skim, Krzysztofem Wańczykiem.

Sukcesy osiągał już jako junior. Podczas mistrzostw Polski (1988) wygrał bieg 
na 15 km i wziął udział w mistrzowskiej sztafecie 3x10 km. Ogromnie pracowity, do-
szedł do niezłych wyników i olimpijskiego startu (1992).

Obecnie mieszka w Nowym Sączu, zajmuje się trenerką, szkoli juniorów, próbu-
je odbudować kadrę narodową, marzy mu się dogonienie Norwegów jak to kiedyś 
uczynił Józef Łuszczek, współpracuje też ze sztabem Justyny Kowalczyk, wychował 
trzykrotnego mistrza Polski juniorów Sławomira Szczecinię. 

„W Norwegii dzieci od połowy października biegają na nartach. Od najmłod-
szych lat są szkolone technicznie i ogólnorozwojowo co potem procentuje. Jak się je-
dzie do Skandynawii, to dopiero się oczy człowiekowi otwierają gdzie my jesteśmy! 
W Polsce jeszcze dużo nam do nich brakuje. Na szczęście powoli coś zaczyna się 
dziać, wyniki się poprawiają, przybywa dzieci do biegania. Miejmy nadzieję, że to 
poskutkuje i powstaną nowe obiekty i sztucznie naśnieżane trasy. Bez tego ciężko 
będzie dochować się nowych świetnych biegaczy. Młodzież mamy utalentowaną tyl-
ko trzeba dużo pracy.”

Wojciech Cempa jest też opiekunem kadry narciarzy niepełnosprawnych, któ-
rzy w marcu 2010 r. uczestniczyli w paraolimpiadzie w Vancouver. W 2006 r. zo-
stał wybrany trenerem roku Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”.

ROZMOWA Z WIESŁAWEM CEMPĄ NA STR. 9

***
PAWEŁ ZYGMUNT mieszka od kilkunastu lat w Krynicy, reprezentował barwy Erbe-
tu Nowy Sącz. Olimpijczyk - rekordzista (ur. 1972), był na igrzyskach cztery razy. Pseu-
donim „Rekin”. Wielokrotny medalista (srebrny i brązowy) mistrzostw świata i Europy 

w latach 2001-2004. 40-krotny mistrz Polski na dystansach 1000, 1500, 3000, 5000, 10000 
m i wieloboju łyżwiarskim. Podczas startów pomagała mu żona Kasia, która jest psycho-
logiem sportu i sędzią międzynarodowym, sędziującą I ligę mężczyzn w hokeju na lodzie. 

Ma wiele zainteresowań pozasportowych: muzyka poważna, śpiew (szeroko zna-
ne są jego talenty wokalno-muzyczne). Ewa Bem i Natalia Kukulska były pod wielkim 
wrażeniem umiejętności Pawła, które zaprezentował w programie „Droga do gwiazd”. 
Urzekł wtedy wszystkich brawurowym wykonaniem utworu „Brunetki, blondynki…” 
z repertuaru Jana Kiepury.

Bliska mu jest profilaktyka zdrowotna. Razem z żoną jest inicjatorem akcji „Sport prze-
ciwko nałogom”. Absolwent krakowskiej AWF. W 2006 r. zakończył karierę sportową. 
Udziela się w Komisji Technicznej Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej i w Polskim Ko-
mitecie Olimpijskim.

Człowiek z charakterem, odważny, o czym świadczy „przygoda” z Japonii, gdzie ura-
tował życie Holendrowi Bertowi van der Toek'owi, podczas próby przedolimpijskiej 
w Nagano, gdy uwolnił go z rąk japońskich dealerów narkotyków. Ciężko pobity Holen-
der musiał zakończyć karierę sportową, ale do dziś jest wdzięczny Polakowi.

ROZMOWA Z PAWŁEM ZYGMUNTEM NA STR. 7

PANORAMA SPORTU SĄDECKIEGO TOM 1, WYD. 2016 R., 
AUTORZY: JERZY LEŚNIAK I SŁAWOMIR SIKORA

Olimpijskie rodzynki

Z encyklopedii

REKLAMA

Olimpijczyk z Innsbrucku (1976), Władysław Podgórski, urodzony 
w 1956 r. w Rytrze, absolwent szkoły zawodowej, rolnik, narciarz-
-biegacz (174 cm, 66 kg), reprezentował LKS Poroniec Poronin. Zda-
niem fachowców był największym talentem w historii polskich bie-
gów. Rokowania miał lepsze niż w jego wieku Józef Łuszczek. Kawaler. 
Zginął 9 maja 1976 r. w wypadku samochodowym na drodze z Rytra 
do Piwnicznej. W Rytrze od kilku lat organizuje się zawody jego imienia.

Z Nowym Sączem, miejscem urodzenia, związane są: Zofia Tokarczyk 
i alpejka Katarzyna Szafrańska.
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Moje cztery olimpiady
→  Rozmawia Piotr Tokarz

Łyżwiarstwo szybkie

Ro z m o wa  z  PAW Ł E M 
ZYGMUNTEM - czterokrot-

nym uczestnikiem Igrzysk Olim-
pijskich, działaczem Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego

- Urodziłeś się w Krośnie. Pochodzisz 
z Iwonicza-Zdrój. Kto zaszczepił w Tobie 
miłość do sportu?

- W Iwoniczu stawiałem pierw-
sze kroki, jeżeli chodzi o sport. 
Tak naprawdę moim pierwszym 
trenerem był mój tato, który był 
trenerem skoków narciarskich 
i kombinacji norweskiej. To on ukie-
runkował mnie w stronę sportu.

- Właśnie czytałem, iż miałeś zostać 
skoczkiem narciarskim. Ile w tym jest 
prawdy?

- Bardzo dużo, ponieważ… ja by-
łem skoczkiem narciarskim. Treno-
wałem kombinację norweską i biegi 
narciarskie do 15. roku życia, bio-
rąc udział we wszystkich zawodach 
młodzików. 

- Co zatem pokrzyżowało Ci plany?
- Gdy ukończyłem ósmą klasę, 

musiałem zdecydować się, co będę 
chciał dalej robić. Planowałem zre-
zygnować ze skoków narciarskich 
ze względu na predyspozycje, któ-
rych nie miałem takich jak na przy-
kład do biegów. Postanowiłem pójść 
do Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
w Zakopanem właśnie jako biegacz 
narciarski.

- To wtedy pojawiło się w Twoim życiu 
łyżwiarstwo szybkie? 

- Można tak powiedzieć. W tym 
samym 1987 roku, gdy rozpocząłem 
naukę w Szkole Mistrzostwa Spor-
towego, wprowadzono nowy styl 
do biegów narciarskich tzw. łyżwę, 
czyli krok Sitonena. Rozpocząłem 
treningi, ucząc się ćwiczeń do no-
wego stylu. Ponadto w klasie mie-
liśmy łyżwiarzy szybkich. Zaczęto 
uczyć nas kroku łyżwowego i jazdy 
na długich łyżwach. Treningi odby-
wały się między innymi w Nowym 
Targu, na krótkim lodowisku hoke-
jowym. Bawiliśmy się nowo pozna-
nym stylem.

- Kiedy zdałeś sobie sprawę, że zosta-
niesz łyżwiarzem szybkim?

- Na jednym z łączonych tre-
ningów biegaczy z łyżwiarzami. 

Tak się złożyło, że na jednym 
z treningów zapytałem łyżwiarzy, 
czy mogę przejechać z nimi jeden 
trzykilometrowy odcinek. Zgodzili 
się. To wtedy zostałem zauważony 
przez trenera grupy Marka Stanu-
cha, który zaproponował zmia-
nę dyscypliny na łyżwy. Wystoso-
wał list do mojego taty, w którym 
przekonywał go, abym wybrał łyż-
wiarstwo szybkie.

- Jak zareagował tato?
- Wyraził zgodę, informując 

mnie, że daje mi trzy miesiące, 
abym nauczył się jeździć na łyż-
wach. Nauczyłem się i już przy łyż-
wach pozostałem. 

- Kto był Twoim idolem sportowym 
w tamtych czasach, na początku 
kariery?

- Bardzo imponował mi w tam-
tych czasach wybitny fiński sko-
czek Matti Nykänen i oczywiście 
Piotr Fijas, jeżeli chodzi o Polskę. 
Z łyżwiarzy szybkich fascynował 
mnie Norweg Geir Karlstad. Po raz 
pierwszy zobaczyłem go na ekra-
nie telewizora w połowie lat 80., 
gdy bił rekord świata na dystan-
sie 5 000 metrów. Zapytałem wte-
dy tatę, co to za sport, że się w ta-
kich czepkach jeździ…  Nigdy nie 
sądziłem, że kilka lat później pój-
dę w jego ślady.

- Czy to drogi sport?
- Tak, to bardzo drogi sport, 

jak każdy zimowy. Jest bardzo za-
awansowany technologicznie oraz 
organizacyjnie. W ogóle, trzeba 
zaznaczyć, iż biedne kraje, chcą-
ce uprawiać jakąkolwiek zimową 
dyscyplinę, mają małe szanse, aby 
zaistnieć. Wymaga to bardzo du-
żych nakładów finansowych, na-
kładów organizacyjnych oraz pro-
cesów, które idą za tym.

- Kilkadziesiąt razy zdobywałeś Mi-
strzostwo Polski na pięciu dystansach 
oraz w wieloboju łyżwiarskim. Który 
triumf utkwił Ci najbardziej w pamięci?

- Było wiele takich biegów, 
o których mógłbym opowiedzieć 
szerzej, natomiast jeżeli miałbym 
wskazać ten jeden, to myślę, że po-
konanie Jaromira Radke i zdobycie 
swojego pierwszego złotego meda-
lu na dystansie 5000 m.  

- Jeżeli wspomnieliśmy już o dystan-
sach, to który był Twoim ulubionym?

- Muszę przyznać, że wszystkie 
dystanse lubiłem. Każdy charakte-
ryzuje się czymś innym. Na wcze-
śniejszym etapie mojej kariery ulu-
biłem sobie dystans 1500 metrów. 
Na późniejszym, były to 5 i 10 ki-
lometrów, które wybrałem i zade-
cydowałem, że to na nich będę się 
koncentrować. Szczególnie 10 000 
metrów. To na tym dystansie zdo-
byłem najwięcej medali i co cieka-
we, do tej pory jestem rekordzi-
stą Polski. 

- Byłeś również uczestnikiem czterech 
Igrzysk Olimpijskich. Więcej występów 
z polskich panczenistów ma na swoim 
koncie jedynie Katarzyna Bachleda-Cu-
ruś. Na swoich pierwszych Igrzyskach 
w Lillehammer, byłeś prawie trzydzieści 
lat temu, bo w roku 1994. Jak wspomi-
nasz je z perspektywy czasu? 

- To najpiękniejsze Igrzyska 
Olimpijskie, w których brałem 
udział. Zwłaszcza, że to był mój 
pierwszy występ. Po drugie, to 
były prawdziwe Igrzyska, na któ-
rych czuć było atmosferę i aurę 
tych zawodów. Wioska olimpij-
ska w drewnianych domkach. Na-
sza reprezentacja miała szczęście 
sąsiadować z jedną z najpiękniej-
szych sportsmenek tamtych cza-
sów – łyżwiarką figurową Niem-
ką Katariną Witt. Sama wioska 
ogrodzona wysoką ponad dwume-
trową siatką, pilnujący porządku 
policjanci. Palące się ogniska do-
okoła, ludzie śpiący pod namiota-
mi w śniegach. Norwedzy zrobili 
fantastyczne igrzyska – w swoim, 
iście skandynawskim stylu. Pięk-
ne wspomnienia i przygoda życia. 
Nigdy tego nie zapomnę!

- W Norwegii zająłeś odpowiednio 40. 
i 18. miejsce. 

- Tak, w ogóle to trzeba przy-
znać, iż na igrzyskach nie mia-
łem szczęścia. Ani na pierwszych, 
ani na pozostałych. W Lilleham-
mer na 1500 m wywróciłem się 100 
metrów przed metą. Pamiętam, że 
jechałem wtedy na szósty, siódmy 
wynik. Niestety wpadłem w dziu-
rę i było po zawodach. Natomiast 
na pięć kilometrów poszło lepiej. 

- Na kolejnych IO w Nagano (1998), 
Salt Lake City (2002) i Turynie (2006) 
również nie udało się zdobyć medalu. 
Jak oceniasz swoje starty teraz? Cze-
go zabrakło, aby sięgnąć po upragnio-
ny olimpijski krążek?

- Na wszystkich moich igrzy-
skach zabrakło przygotowania 
i wsparcia ze strony Polskiego 
Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. 
Niestety. Po pierwsze na wszyst-
kich tych wymienionych impre-
zach zostałem sam. Dosłownie. 
Zwłaszcza w Salt Lake, gdzie czu-
łem, że mogłem zdobyć medal. Po-
ziom organizacji również był fa-
talny. Mało tego, zdarzyło się też, 

że w okresie przygotowawczym 
musiałem prosić mojego przyja-
ciela Witka Mazura, aby pojechał 
ze mną do Calgary trenować, bo nie 
miałem z kim, a przecież łyżwiar-
stwo szybkie jest sportem grupo-
wym, gdzie treningi powinny od-
bywać się na dużych prędkościach 
w grupie najlepiej trzech, czterech 
osób, a tego zabrakło przed IO. Re-
asumując, wspomnienia mam złe. 
Zabrakło nie tyle szczęścia na sa-
mych igrzyskach, co - jeszcze raz 
chcę podkreślić – do samych przy-
gotowań do imprezy. Wiele stresu 
i emocji mnie to kosztowało. 

- Co nie udało się osiągnąć na IO, 
osiągnąłeś chociażby na Mistrzo-
stwach Europy w 2002 roku, w Erfurcie. 
Na dystansie 10 000 metrów zdobyłeś 
srebrny medal. Dużo zabrakło do złota? 

- Trochę zabrakło, ale myślę, że 
srebro było jak najbardziej adekwat-
ne do mojej ówczesnej dyspozycji 
sportowej. Byłem bardzo z siebie za-
dowolony tego wieczoru. 

- W tym samym roku do kolekcji do-
rzuciłeś jeszcze brązowy medal z Mi-
strzostw Świata w Heerenveen. 

- Dokładnie. Fantastyczny bieg 
i moja wysoka forma. Było to w wie-
loboju na 10 km. Załatwiłem wtedy 
Belga Barta Veldkampa w wyścigu. 
Pomimo że uciekł początkowo 80 
metrów, to przed metą zdążyłem go 
wyprzedzić i z wynikiem 13:35.18 
zająłem trzecie miejsce. Srebro wy-
walczył wtedy Verheijen, a złoto 
powędrowało do Jochema Uytde-
haage’a. Oczywiście obaj reprezen-
towali barwy Holandii.

- Rok 2003 przyniósł kolejny sukces 
w postaci brązowego medalu na Mi-
strzostwach Europy na dystansie 5000 
m. Jakie to były zawody? Jakie masz 
wspomnienia? 

- Bardzo fajne. Ciekawy wy-
ścig. Prawie 20 tysięcy kibiców, 
dopingujących wtedy do wygranej 
młodszego o osiem lat Holendra – 
Marka Tuiterta. Ja w sumie od po-
czątku prowadziłem ten bieg. Róż-
nica między torem zewnętrznym 
a wewnętrznym to 12 metrów. Mark 
cały czas próbował mi przeszka-
dzać, prowokując mnie do rywa-
lizacji i widowiska łyżwiarskiego 
na najwyższym poziomie, co tyl-
ko podgrzewało atmosferę na try-
bunach. Nie dałem mu się, z czego 
bardzo się cieszę! To jeden z fajniej-
szych biegów w mojej karierze.

- Twój syn Paweł Zygmunt junior rów-
nież poszedł w kierunku sportu. Jest 
obiecującym hokeistą. Obecnie gra 
w czeskim HC Litvinov oraz występu-
je w reprezentacji Polski. Kto zaszcze-
pił w nim miłość do sportu? 

- Tak, wszystko się zgadza. Już 
trzeci rok Paweł gra w ekstrali-
dze czeskiej seniorów. Jest to jed-
na z najsilniejszych lig na świe-
cie, co daje mu możliwość rozwoju 

na najwyższym światowym pozio-
mie, z czego się cieszę!  

- Nie chciał pójść w ślady taty i zostać 
łyżwiarzem szybkim? 

- Nie, ponieważ, żeby trenować 
łyżwiarstwo szybkie, trzeba mieć 
warunki. A takich do uprawienia 
tej dyscypliny nie posiada. Zdecy-
dował się więc na hokej, co uwa-
żam za mądry wybór. To bardzo 
piękna dyscyplina, ale też warun-
ki sprzyjają rozwijaniu umiejętno-
ści sportowych.

- Sporo miejsca poświęciliśmy w naszej 
rozmowie Igrzyskom Olimpijskim. Jakie 
emocje towarzyszyły Ci, gdy w 2014 roku 
na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi, Zbi-
gniew Bródka dokonał rzeczy spekta-
kularnej – zdobył złoty medal olimpijski 
na dystansie 1500 metrów?

- Fantastyczne. Zbyszka znam 
od dawna. Wszystko poukładało 
mu się na tych zawodach perfek-
cyjnie. Miał świetnego partnera 
w parze, czyli rekordzistę świa-
ta na tym dystansie – Ameryka-
nina Shani’ego Davisa. To był bieg 
na najwyższym światowym pozio-
mie. Poza tym Zbyszek to znako-
mity sportowiec i wspaniały czło-
wiek, który jak najbardziej zasłużył 
wtedy na medal olimpijski. Wszy-
scy byliśmy mile zaskoczeni złotym 
kolorem, ale przecież zapowiedź 
ewentualnego sukcesu na IO w So-
czi miała miejsce już rok wcześniej, 
gdy zdobył Puchar Świata. Piękne 
przeżycia i chwile dla nas wszyst-
kich, dla polskiego sportu, i dla sa-
mej historii łyżwiarstwa szybkiego.

- A na zbliżających się wielkimi kroka-
mi Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie 
mamy szanse na medale w łyżwiar-
stwie szybkim? 

- Tak, mamy szanse. Spokojnie 
możemy zdobyć dwa, ale po cichu 
liczę na trzy medale. Mam tutaj 
na myśli Natalię Maliszewską 
w short tracku na 500 metrów, być 
może nawet na 1000 m. Na dystan-
sie 500 m o medal powinna powal-
czyć Angelika Wójcik. Dodatkowo 
liczę na miłą niespodziankę ze stro-
ny Piotra Michalskiego, również na 
dystansie 500 metrów.

- Na koniec chciałbym zapytać o ma-
rzenia. Jakie tlą się obecnie w Two-
jej głowie?

- Moim największym marze-
niem jest to, aby KTH Krynica 
wróciło na arenę rozgrywek Eks-
traligi. Drugim marzeniem, aby 
Polska Reprezentacja w Hokeju 
na lodzie wróciła do światowej czo-
łówki, do czego wierzę przyczy-
ni się mój syn, wraz z jego wielce 
utalentowaną grupą rówieśniczą 22 
i 23-latków, którzy mogą zdziałać 
cuda. I ostatnie trzecie marzenie, 
aby moi pozostali synowie – Albert 
i Franek poszli za ciosem i również 
zostali świetnymi sportowcami 
w przyszłości.

Paweł Zygmunt
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REKLAMA

Mieliśmy szczęście do Justyny Kowalczyk
→  Rozmawia Jacek Bugajski

Narciarstwo biegowe 

Rozmowa z WIESŁAWEM 
CEMPĄ - olimpijczykiem 

z Albertville (Francja, 1992 rok), 
trenerem kadry biegów narciar-
skich w Polskim Związku Sportu 
Niepełnosprawnych

- Czy na zbliżających się Zimowych 
Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie 
możemy osiągnąć sukces w biegach 
narciarskich?

- To zależy jak rozumiemy słowo 
sukces? Jeśli chodzi o ścisłą czołówkę 
czy medal, to nie widzę szans na taki 
rezultat. Wyniki osiągane w Pucha-
rze Świata jasno mówią, w którym 
momencie się znajdujemy. Wpraw-
dzie na igrzyskach najlepsze repre-
zentacje mogą wystawić po czterech 
reprezentantów, plus obrońca złote-
go medalu, a w Pucharze Świata naj-
lepsi mają po ośmiu zawodników. Jed-
nak mimo wszystko z każdego miejsca 
w pierwszej trzydziestce trzeba się 
cieszyć. Liczę przede wszystkim na 
Dominika Burego w rywalizacji na dy-
stansach czy Macieja Staręgę, który w 
sprincie powinien osiągnąć półfinał. 

- W przeszłości miał Pan okazję prowa-
dzić kadrę kobiet w biegach narciarskich. 
Jakie ma Pan wspomnienia z tamtego 
okresu? Dlaczego współpraca nie zo-
stała przedłużona?

- Odczucia mam bardzo róż-
ne, niektóre rzeczy się nie udały, ale 
były też zadowalające wyniki. Przede 
wszystkim mam tutaj na myśli me-
dal Sylwii Jaśkowiec w Mistrzostwach 
Świata do lat 23. Dominik Bury osiągał 
obiecujące wyniki w Pucharze Świa-
ta. Sprawdzałem różne metody i ma-
łymi kroczkami jakoś szło to wszyst-
ko do przodu. Po pracy z kadrą jestem 
mądrzejszy w kwestiach szkolenio-
wo-organizacyjnych i z perspektywy 
czasu pewne rzeczy zrobiłbym inaczej. 
Każdy trener musi być przygotowany 

na zmianę pracy, nowe wyzwania. Coś 
się skończyło i podjąłem się realizacji 
kolejnych celów.

- Doczekamy się w najbliższej przyszło-
ści reprezentantów, którzy zbliżą się 
choćby w niewielkim stopniu do suk-
cesów Justyny Kowalczyk?

- Spoglądając z perspektywy osią-
gnięć Justyny Kowalczyk, możemy 
mieć znacznie zniekształcony rze-
czywisty obraz prawdziwej sytuacji. 
W krajach skandynawski lub przy-
kładowo w Szwajcarii na nartach bie-
ga blisko 90 procent społeczeństwa. 
Przy takim zainteresowaniu powsta-
ją świetnie przygotowane trasy nar-
ciarskie, ośrodki sportowe i rekre-
acyjne. W Norwegii w mistrzostwach 

juniorów startuje po tysiąc uczest-
ników, w każdym roczniku mają 
po 150 zawodników. Jeśli przynaj-
mniej trzech z nich przebije się potem 
w seniorskiej rywalizacji do świato-
wej czołówki to mamy prawdziwy 
obraz potęgi. Dla porównania w Mi-
strzostwach Polski wśród seniorów 
startuje niewiele ponad 10 uczestni-
ków. Nie możemy sobie pozwolić na 
profesjonalną selekcję, mamy bardzo 
ograniczone możliwości. Do tego do-
chodzą braki w odpowiednim sprzę-
cie narciarskim, kwestia serwisme-
nów, sztabu ludzi, którzy pracują na 
wynik poszczególnych zawodników. 

- Przykład Justyny Kowalczyk był zatem 
takim pozytywnym wyjątkiem?

- Zawsze może się trafić wiel-
ki talent, im więcej trenujących tym 
prawdopodobieństwo jest większe. 
Mieliśmy wielkie szczęście do Justy-
ny Kowalczyk i potrafiliśmy to wy-
korzystać. Kiedy ponownie pojawi 
się talent na jej miarę? W naszych wa-
runkach takie prawdopodobieństwo 
jest niestety bardzo małe. Potrzebu-
jemy solidnego programu szkolenia, 
promocji biegów narciarskich wśród 
młodzieży, inwestycji itd. To kwe-
stia wielu lat solidnej i konsekwent-
nej pracy, bo efekty w seniorskiej ry-
walizacji nie przyjdą szybko. Obecnie 
mamy ciekawą grupę młodych za-
wodniczek w reprezentacji.

- Od kilku lat szkoli Pan reprezentację 
biegów narciarskich w Polskim Związ-
ku Sportu Niepełnosprawnych. Dla Pana 
podopiecznych jest to rodzaj hobby czy 
można jednak mówić w tym przypadku 
również o sporcie zawodowym?

- Nie powinniśmy tego określać 
wyłącznie jako hobby. Najlepsze 
reprezentacje w sporcie niepełno-
sprawnych mają rozbudowane szta-
by i pod względem organizacyjnym 
są zbliżone do tego, co znamy z za-
wodowego Pucharu Świata. W za-
sadzie osoba niepełnosprawna musi 
dać z siebie więcej niż osoba zdrowa. 
Nie może wykorzystywać bowiem 
wszystkich partii mięśniowych, ma 
przed sobą różne bariery. Potrzebu-
je gigantycznej motywacji do walki 
z własnymi słabościami i dysfunk-
cjami oraz profesjonalizmu w każ-
dym calu, bo tylko wówczas może 
myśleć o sportowej rywalizacji. Dla 
mnie współpraca z tymi ludźmi to 
wielka życiowa lekcja. Za miesiąc 
odbędzie się rywalizacji paraolim-
pijska (w dniach 4-13 marca w Pe-
kinie – przyp. red.). Liczymy na do-
bre rezultaty.

- Jakie plany na przyszłość? Może szko-
lenie młodzieży w regionie?

- W tej chwili moje szkoleniowe 
plany dotyczą paraolimpiady. Dla 
regionu już pracowałem w Piątko-
wej, gdy była realizowana tzw. próba 

limanowska dotycząca rozwoju bie-
gów narciarskich. Obecnie na mia-
rę możliwości rozwija się klub Jed-
ność Nowy Sącz, wykonują solidną 
pracę. Warunki śniegowe w regionie 
są utrudnione, dawniej zimą na każ-
dej większej górce można było spo-
tkać dzieci na nartach czy sankach. 
Dzisiaj sporty zimowe wśród dzieci 
i młodzieży nie są już tak bardzo po-
pularne. Cenię ludzi, którzy mimo 
tych wszystkich utrudnień starają się 
rozwijać pasję do narciarstwa wśród 
najmłodszych. Nie planowałem żad-
nych konkretnych wyzwań spor-
towych na przyszłość, skupiam się 
na obecnej pracy. Rzeczywistość tre-
nerska jest jednak nieprzewidywalna 
i niczego nie można wykluczyć.

- Trzydzieści lat temu był Pan jednym 
z najlepszych biegaczy narciarskich 
w Polsce. Zabrakło jednak znaczących 
osiągnięć międzynarodowych. 

- Pewien niedosyt z tego powo-
du pozostał, ale to były trudne cza-
sy, aby przeskoczyć pewne rzeczy. 
Narciarstwo nie jest tanim sportem, 
dlatego napotykałem wiele trud-
ności. Z niektórymi do tej pory bo-
rykają się nasi zawodnicy, o czym 
mówiłem wcześniej. Cenię sobie 
14. miejsce na Mistrzostwach Ju-
niorów czy udział w Igrzyskach 
Olimpijskich, Mistrzostwach Świa-
ta seniorów.

Wiesław Cempa

W krajach skandynawski lub 
przykładowo w Szwajcarii 

na nartach biega blisko 90 procent 
społeczeństwa. Przy takim 

zainteresowaniu powstają świetnie 
przygotowane trasy narciarskie, 
ośrodki sportowe i rekreacyjne
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Największe wyzwanie w pracy z ludźmi?

Jednym z kluczowych czynników sukce-
su firmy jest wysoka jakość obsługi klienta. 
To ludzie pracują z ludźmi, dlatego od jako-
ści relacji pracowników z klientami zależy 
sukces naszych działań. Niby to oczywiste, 
ale jak bywa w praktyce? Różnie. Co zatem 
zrobić, aby usprawnić ten proces? Zmienić 
nastawienie.

Ostatnio miałem przyjemność rozma-
wiać z prezesem pewnej firmy zatrudnia-
jącej kilkaset osób. Rozmawialiśmy, między 
innymi, o wyzwaniach związanych z za-
rządzaniem personelem w instytucji która 
z jednej strony prowadzi działania komer-
cyjne, ale z drugiej częściowo finansowa-
na jest z pieniędzy publicznych.

Rozmawialiśmy między innymi o tym jak 
spowodować, aby klienci byli bardziej za-
dowoleni z usług oraz jakości obsługi przez 
personel. Problem polega bowiem na tym, 
że części personelu nie bardzo zależy na 
budowaniu pozytywnego doświadczenia 
zakupowego klienta. Wychodzą z zało-
żenia, że nie ma to znaczenia dla ich wy-
nagrodzenia (jednocześnie domagają się 
wzrostu płac) a przez przybywających 
w nadmiernych ilościach klientów mają 
coraz więcej pracy, co jest dla nich nieko-
rzystne. Z tego powodu część osób przy-
jęła strategię „odstraszenia klientów” po-
przez niewłaściwą postawę.

Zazwyczaj podczas tego typu rozmów 
okazuje się że problemem nie są wiedza 
czy umiejętności (bo zespół bardzo czę-
sto takowe posiada), ale nastawienie. Ono 
z kolei wynika z wielu czynników.

Nastawienie jest kluczowe ponieważ de-
cyduje o tym, czy pracownik wykorzysta 
swoją wiedzę i umiejętności w kierunku 
zapewnienia klientowi pozytywnego do-
świadczenia zakupowego. W końcu to lu-
dzie współpracują (lub nie) z ludźmi. Nega-
tywne nastawienie często powoduje, że 
pracownikowi nie zależy na kliencie i trak-
tuje go jako zło konieczne.

Praca „szkoleniowo- rozwojowa” bar-
dzo często związana jest nie tyle ze zdo-
bywaniem wiedzy czy umiejętności (cho-
ciaż są bardzo ważne), ale czasem przede 
wszystkim ze zmianą postawy (której 
składnikiem jest nastawienie). Wiedzieć 
jak coś zrobić, chcieć to zrobić a zrobić 
to, to są trzy różne rzeczy. Praca nad po-
stawą jest najtrudniejsza i wymaga zmian 

na wielu poziomach. Da się to jednak zro-
bić. Także podczas pracy szkoleniowo- 
coachingowej. W zależności od zaawan-
sowania procesu może to być impuls do 
zmiany albo bardziej zaawansowany pro-
ces rozwojowy.

Jeżeli zmienia się nastawienie do siebie 
oraz do świata, to pojawia się otwartość 
i przestrzeń do rozwoju na poziomach wie-
dzy, umiejętności i kompetencji. Często nie 
ma sensu przekazywać komuś wiedzę, 
albo pomagać mu rozwijać nowe umie-
jętności bez wpływania na jego nastawie-
nie. Po prostu bez odpowiedniej postawy 
osoba nie będzie chciała wykorzystać na-
bytej wiedzy i umiejętności.

Dlatego zanim zaczniesz pracować nad 
umiejętnościami i wiedzą swoich współ-
pracowników pamiętaj, że najważniejsze 
jest ich nastawienie. Bez tego nic się nie 
zmieni a z tym zmieni się wszystko, bo 
jak mówi pewne powiedzenie “działając 
z ochotą zamienisz słomę w złoto.”

MATERIAŁ PARTNERA

Lideruj 

www.lideruj.pl 

Zapisz się do naszego biuletynu,

by być na bieżąco: 

https://tiny.pl/91t39
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Saneczkarką się było, artystką się jest

W sporcie i sztuce*

B
arbara Gorgoń urodzi-
ła się 11 stycznia 1936 r. 
w Kobyle Gródku nad 
Dunajcem, gdzie oj-
ciec, były bobsleista, 
sprawował urząd se-

kretarza gminy. Na saneczkach śmi-
gała od dzieciństwa. Pierwszych lek-
cji udzielał jej ojciec, założyciel sekcji 
saneczkowo-bobslejowej w klubie 
sportowym Spójnia (potem Dunajec) 
w Nowym Sączu. W 1952 r., w Kar-
paczu, zdobyła pierwsze mistrzostwo 
Polski. Prasa wtedy pisała: „Gorgo-
niówna, rewelacja mistrzostw… jeź-
dzi doskonale, stylowo, a sposób bra-
nia wiraży (skracanie) budzi zazdrość 
u niejednego czołowego zawodnika”.

Po maturze w nowosądeckim I LO 
im. Jana Długosza chciała studio-

wać w Akademii Sztuk Pięknych, ale 
na uczelnię się nie dostała. O jedno 
miejsce ubiegało się ośmiu chętnych. 
Wybrała (1953) studia w warszawskiej 
ASP. Należała do najbardziej usporto-
wionych studentów. Biegała, skaka-
ła w dal i wzwyż, grała w siatkówkę 

i piłkę ręczną, tańczyła w studenckim 
zespole. Była powszechnie lubiana za 
koleżeńskość i uczynność.

W pierwszym powojennym star-
cie polskich saneczkarzy w 

mistrzostwach Europy (Davos, 1954) 
mimo upadku w pierwszym ślizgu 
zajęła 8. miejsce (tor liczył 53 zakręty). 
Startowała także w Mikstach (razem 
z Ryszardem Pędrakiem). Rok później 
w norweskim Holmenkolen (zawody 
oglądał król Olaf V) została szóstą (na 
48 startujących) saneczkarką świata.

Sprawozdawca „Echa Krakowa” 
pisał: „Wyobrażamy sobie Basię jako 
kobietę o stalowym spojrzeniu, po-
tężnej budowie, którą zazwyczaj 
odznaczają się saneczkarze i bob-
sleiści. Duża waga ułatwia im osią-
ganie większej szybkości. Kto jednak 
zobaczył Gorgoniównę, ten z pew-
nością przyjemnie się rozczarował. 
Basia to zgrabna panienka o miłej i 
zawsze uśmiechniętej buzi. Waży za-
ledwie 57kg/wzrost 166cm/, a swe 
wyniki zawdzięcza wysokiej tech-
nice prowadzenia sanek”.

W 1958 r. podczas pamiętnych mi-
strzostw świata w Krynicy zdoby-
ła brązowy medal. Dwa lata później 
wyszła za mąż za Stefana Flonta, za-
paśnika. W 1960 r. nie było sanecz-
karstwa w programie igrzysk olim-
pijskich. Na olimpiadzie w Innsbrucku 
w 1964 r. Basia - z uwagi na wiek i 
niedawne macierzyństwo - nie była 
już faworytką. Zdobyła piąte miejsce. 
Można pytać: czy byłby medal olim-
pijski, gdyby była lepsza atmosfera w 
Polskim Związku Sportów Saneczko-
wych, gdyby dysponowano lepszym 
sprzętem i wreszcie, gdyby zawod-
ników otoczono właściwą opieką? Po 
urodzeniu syna, Basię skreślono z ka-
dry pozbawiając dobrego sprzętu! Pol-
skie saneczkarstwo nie wykorzystało 
wtedy wszystkich możliwości, jakie 

pojawiły się po włączeniu tej dyscypli-
ny sportu do programu olimpijskiego.

Po zakończeniu kariery sportowej 
pracowała trochę jako trenerka, 

a następnie jako nauczycielka wy-
chowania fizycznego i plastyki. Od-
dała się swej drugiej pasji: malowaniu. 
Bierze udział w plenerach i wysta-
wach, specjalizuje się w tworzeniu 
pejzaży, portretów i martwych natur. 
Jej prace są cenione przez krytyków 
i koneserów sztuki. Kilka lat temu 
oglądaliśmy je w Galerii im. Stani-
sława Szafrana w Pałacu Młodzie-
ży w Nowym Sączu. Mimo kłopo-
tów ze zdrowiem pani Barbara nadal 
zadziwia nowymi dziełami. Mieszka 
z mężem w Warszawie. Syn Daniel 
ukończył mechanikę precyzyjną na 

Politechnice Warszawskiej. Siostrę 
zamieszkałą w osiedlu Gołąbkowice 
Basia wypytuje przez telefon: - Co 
nowego w moim ukochanym Sączu? 

„Saneczkarką się było, artyst-
ką się jest - po wsze czasy” - może 
powiedzieć Barbara Gorgoń-Flont.

PANORAMA SPORTU SĄDECKIEGO 
TOM 1, WYD. 2016 R., AUTORZY: 

JERZY LEŚNIAK I SŁAWOMIR SIKORA

PS BARBARA GORGOŃ ZMARŁA 
13 KWIETNIA 2020, ZOSTAŁA 
POCHOWANA W NOWYM SĄCZU

*TYTUŁ KSIĄŻKI STEFANA FLONTA 
(MĘŻA BASI), OPISUJĄCEJ JEJ DWIE 
PASJE: SANECZKARSTWO 
I MALOWANIE.Barbara Gorgoń

Barbara Gorgoń z Jerzym Olesiakim
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Olimpijskie impresje Joanny Zając 

IO w Soczi

S
ądecka snowboardzist-
ka Joanna Zając, zwana 
w środowisku spor-
towym „Jośką”, zajęła 
w halfpipie podczas 
igrzysk olimpijskich 

w Soczi 22. miejsce. Mimo dość od-
ległej pozycji wróciła zadowolona, 
bo przecież sam wyjazd na olimpia-
dę był sukcesem, jeżeli weźmie się 
pod uwagę fakt, że w Polsce nie ma 
gdzie trenować tej konkurencji i za-
interesowanie nią jest raczej skromne. 
Ale igrzyska to nie tylko medale…

„Pierwsze punkty rankingowe 
do kwalifikacji olimpijskiej 

zdobyłam w sierpniu 2012 roku na 
zawodach Pucharu Świata w Nowej 
Zelandii. Potem startowałam jeszcze 
w siedmiu imprezach pucharowych 

oraz mistrzostwach globu 2013 r. 
w Kanadzie. Dorobek punktowy 
plasował mnie ciągle na pograniczu 
kwalifikacji.”

„Do Soczi pojechałam w ostatniej 
chwili. Na liście rankingowej FIS by-
łam trzecią rezerwową, dlatego nie 
robiłam sobie nadziei. Pogodziłam się 
z myślą, że tym razem również się nie 
udało, tak jak cztery lata temu. Świ-
tało mi w głowie Vancouver, ale na 
szansach się wtedy skończyło. I nagle 
zapadła pozytywna decyzja! Radość 
była ogromna”.

„Jestem pod wrażeniem atmosfe-
ry w wiosce olimpijskiej, wielkiego 
święta sportu i spotkania młodzieży 
z całego świata. Szkoda, że ten bajko-
wy sen w Soczi trwał tak krótko, bo 
przez pierwsze trzy dni koncentro-
wałam się na treningach, a nazajutrz 

po występie wracałam z częścią eki-
py do kraju. Organizatorzy zapewnili 
nam bardzo dobre warunki zakwate-
rowania (pogłoski o podwójnych to-
aletach czy złym jedzeniu okazały się 
całkowicie nieprawdziwe). Na samych 
zawodach mieliśmy trochę kłopotów 
z pogodą, z powodu nadmiaru ciepła 
sypała się rynna, było sporo wywro-
tek. Może dlatego mój pierwszy prze-
jazd był zbyt ostrożny, drugi zaś roz-
poczęłam od wysokiego skoku, ale źle 
wylądowałam i wyhamowałam pręd-
kość. Zabrakło mi tylko 6,5 pkt., by 
awansować do półfinałów.”

„Moja trenerka Iwona Kotuła powie-
działa na mecie, że jest ze mnie dum-
na. Przygotowywałam się do igrzysk 
w spartańskich warunkach: bez więk-
szych pieniędzy na podstawowe po-
trzeby, bez stałej opieki medycznej. Nie 
oszczędzały mnie też kontuzje. Ale nie 
poddałam się. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy mnie w tym dążeniu wspierali, tre-
nerce Iwonie, trenerowi Bartkowi Stan-
kowi i fizjoterapeucie Michałowi Kaszy, 
a najbardziej dziadkowi Władziowi - 
doktorowi Mężykowi, znanemu sądec-
kiemu trenerowi siatkówki i znanemu 
nauczycielowi wychowania fizyczne-
go. Najwięcej jednak zawdzięczam ro-
dzicom-sportowcom, mamie - trenerce 
narciarstwa, snowboardu, gimnasty-
ki i lekkoatletyki, tacie - żeglarzowi 

i narciarzowi oraz nauczycielom wy-
chowania fizycznego. Odkąd pamię-
tam, ciągle bywałam na zawodach lub 
obozach sportowych.”

„Moja przygoda ze snowboar-
dem zaczęła się zimą 2002 

roku. Wtedy gwiazdami polskiego 
snowboardu byli Jagna Marczułajtis 
i rodzeństwo Ligockich. Pewnego 
razu po kilku godzinach szusowania 
na stokach Wierchomli weszłam do 
wypożyczalni sprzętu sportowego, 
aby się ogrzać. Byłam z moim kolegą 
Wojtkiem Wojtyłą, który rzucił po-
mysł, żeby spróbować jak smakuje 
snowboard. Kompletnie nie znając 

się na rzeczy znaleźliśmy dwie de-
ski, wzięliśmy je na szczyt, zapię-
liśmy wiązania i staraliśmy się zje-
chać. Szło to bardzo mozolnie, gdyż 
nie mieliśmy o tym żadnego poję-
cia. W końcu się udało, ale sukces 
był połowiczny bowiem zakończo-
ny… gipsem. Na ostatniej „ścian-
ce” niefortunnie podparłam się 
na ręce i złamałam kość promie-
niową. Nie zraziło mnie to wcale, 
ale musiałam odpuścić sobie de-
skę na jakiś czas. Dopiero po wy-
leczeniu kontuzji, tata popro-
sił znajomego instruktora o kilka 
wskazówek i od razu szło dużo lepiej. 
W następnym sezonie zapisałam się 

Przygotowywałam się do igrzysk 
w spartańskich warunkach: bez 

większych pieniędzy na podstawowe 
potrzeby, bez stałej opieki medycznej. 

Nie oszczędzały mnie też kontuzje

Joanna Zając
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Sara
James
4 lutego
godz. 19.00

Lady Pank
18 lutego

godz. 19.00

Daria 
5 lutego
godz. 17.00

Sochacka
5 lutego
godz. 20.00

Mrozu
19 lutego

godz. 19.00

Kult
14 lutego
godz. 19.00

Bednarek
11 lutego
godz. 19.00

25 lutego
godz. 19.00

IRA
12 lutego
godz. 19.00

WSZYSTKIE KONCERTY 

SPONSOR

BILETYBILETY pijalniaglowna.pl
serwis Going.pl krynicazrodlemkultury.pl
Sponsorem cyklu 

REKLAMA

do Krynickiego Klubu Snowboar-
du, potem były kluby w Katowicach 
i Krakowie. Już w drugim sezonie 
trenowania zdobyłam złoty medal 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży w halfpipe. W 2005 różu zosta-
łam powołana do kadry narodo-
wej, potem zajęłam siódme miejsce 
w mistrzostwach świata junio-
rów w konkurencji big air, kolej-
ny sezon zakończyłam drugą lokatą 
w Pucharze Europy, wtedy nabawi-
łam się przykrej kontuzji zakończo-
ną operacją kręgosłupa.”

„Teraz nadrabiam zaległości na 
uczelni. Pracę magisterską z fizjolo-
gii bronić będę na krakowskiej AWF.”

„Za rok, chciałabym wziąć udział 
w Uniwersjadzie, która odbędzie się 
w Hiszpanii. Spróbuję też swoich sił 
w crossie, może w tej konkurencji do-
pisze mi więcej szczęścia.”

„Tak czy siak wrażenia olim-
pijskie będą we mnie przez całe 
życie. Gdy w dzieciństwie grałam 
na osiedlu Gorzków z kolegami 
w piłkę lub koszykówkę, nawet 
nie marzyłam, że zostanę olim-
pijką. Jak widać, nawet najbar-
dziej fantastyczne marzenia się 
spełniają.”

PANORAMA SPORTU SĄDECKIEGO 
TOM 1, WYD. 2016 R., AUTORZY: 

JERZY LEŚNIAK I SŁAWOMIR SIKORA

Tamar to symboliczna opowieść o tym, 
jaką  mę skoś ć  spotyka kobieta we współ-
czesnym świecie. Wszystkie możliwe nie-
szczęścia, smutki, tragedie (głównie za 

przyczyną mężczyzn) i to co najgorsze w ży-
ciu Tamar zamienia się na końcu w jej szczęście 
i spełnienie.

Historia Tamar wskaże Ci drogę jak radzić sobie z 
nieszczęściem we własnym życiu. Dowiesz się, 

jak zrekonstruować wszystko na nowo!
Tamar to kolejna – po Judycie i Esterze – niezwy-

kła kobieta z kart Biblii, której historia opowiedziana 
w książce pokazuje ponadczasową tożsamość kobiet, 
wskazuje źródła piękna i siły. Historia Tamar opisu-
je to, z czym kobiety spotykają się w świecie, z czym 
się mierzą i jak są traktowane.

„Tamar. Wszystkie nieszczęścia kobiet” to sym-
boliczna opowieść o tym, z jakim rodzajem męsko-
ści zderza się kobieta we współczesnym ś wiecie. Ta-
mar nie walczy i nie pró buje przekonywać mę skiego 
ś wiata do swoich racji. Ona staje wobec mężczyzn 
jako równa i właśnie taka postawa prowokuje zmia-
nę. Kto jej podsunął taki pomysł? I skąd wzięła siłę, 
by to zrobić?

Przeczytaj między innymi o:
•  Kobiecie wobec męskiej postawy pana i władcy
•  Niedojrzałym egoizmie spotykanych mężczyzn
•  Życiu w samotności z poczuciem winy
•  Dziwnych tendencjach kobiet i najgorszym ty-

pie faceta 

Tamar jest kobietą, która doświadczyła wszystkich 
możliwych nieszczęść, smutków i tragedii –  głównie 
za przyczyną mężczyzn. Spotkało ją najgorsze, a jej świat 
stał się niczym nieurodzajna ziemia. Na własne oczy mo-
żemy jednak zobaczyć, jak w Tamar zachodzi zmiana 
i staje się ona zupełnie nową, spełnioną kobietą. Jej histo-
ria wskaże Ci drogę, jak poradzić sobie z nieszczęściem we 
własnym życiu i zbudować wszystko na nowo!

WYD. RTCK

Tamar. Wszystkie nieszczęścia kobiet
Adam Szustak OP

Dla naszych Czytelników mamy trzy egzemplarze tej 
książki do rozdania. Aby otrzymać książkę, wystarczy 
w terminie do piątku 4 lutego 2022 r. na adres: 
redakcja@dts24.pl napisać krótkie uzasadnienie, dla-
czego nowość wydawnictwa RTCK powinna trafić aku-
rat do Ciebie.

NOWOŚCI WYDAWNICZE
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Kto dołączy do grona Trzech Dam, lau-
reatek pierwszego miejsca w dotych-

czasowych edycjach Rankingu GLG, czyli: 
Joanny Kulig, Sylwii Olszyńskiej oraz Ju-
styny Stasiek Harabin?

Ranking GLG im. Danuty Szaflarskiej jest 
inicjatywą społeczną, której celem jest 

doroczne wyróżnianie i promowanie zwią-
zanych z Sądecczyzną artystów oraz twór-
ców wybitnych współczesnych wydarzeń 
artystycznych, które miały miejsce w mi-
nionym roku i które zostały dostrzeżone 
oraz docenione w Polsce, a także poza nią.

Z racji ograniczeń covidowych rok 2021 
nie należał dla artystów do najszczę-

śliwszych. Pandemia pokrzyżowała ich pla-
ny, sprawiając, że w tak wielu wypadkach 
niemożliwe stały się bezpośrednie kontakty 

z odbiorcami ich sztuki. Kultura przeniosła 
się do sieci, gdzie artyści dzielili się swoimi 
projektami, udowadniając, że nic i nikt nie 
jest w stanie powstrzymać ich działalności.

- Za nami trzy udane edycje Rankingu GLG, 
do których zgłoszono ponad 60 kandydatów 
i czwarta edycja będzie równie udana - uwa-
ża Ryszard Kruk, zakochany w Sądecczyźnie 

prawnik, pomysłodawca Rankingu GLG, i do-
powiada: – Artyści trwali na posterunku i szu-
kali nowych dróg dotarcia do widzów i słucha-
czy. Pilnie rozejrzyjmy się dookoła i wskażmy 
tych, dzięki których talentowi i pracy nasze 
myśli mogły mieć chwilę wytchnienia od co-
dziennych - a dzisiaj także niecodziennych 
- trosk. Będę zawsze powtarzał: inwestujmy 

pieniądze, ale i nasze myśli serdeczne w ak-
tywność ludzi sztuki, bo kultura nam się od-
wdzięczy i odda wszystko z nawiązką.

Kandydatów do Rankingu można zgłaszać 
do 28 lutego br. drogą e-mailową na ad-

res: glg@dts24.pl albo wypełniając formularz 
na naszej stronie www.dts24.pl. W treści e-
-maila należy podać imię i nazwisko kandy-
data lub kandydatki oraz krótkie (do 1000 
znaków) uzasadnienie osiągnięć w roku 2021. 

Zakres tematyczny Rankingu obejmuje do-
konania artystyczne oraz wydarzenia, zarówno 
jednostkowe, jak i cykliczne w następujących 
dziedzinach: muzyka, teatr, taniec, film, litera-
tura, sztuki wizualne i performatywne, architek-
tura, moda i wzornictwo oraz sektory kreatyw-
ne, w tym nowe media, multimedia i gry video, 
inne pokrewne z wcześniej wymienionymi 
i interdyscyplinarne. (RED)

Laureatki pierwszego miejsca w dotychczasowych edycjach Rankingu GLG:
I edycja
Joanna Kulig – pochodząca z Muszynki aktorka fi lmowa 
i teatralna. Zagrała m.in. w fi lmach: „Kler”, „7 uczuć”, 
„Niewinne”, „Disco Polo”, „Sponsoring”. Za grę w tym 
ostatnim otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki drugo-
planowej podczas 37. Festiwalu Polskich Filmów Fabular-
nych w Gdyni w 2012 roku oraz Polską Nagrodę Filmową 
„Orzeł” w kategorii Najlepsza Aktorka Drugoplanowa. 
Światową sławę przyniosła jej rola Zuli w nominowanym 
do Oscara fi lmie „Zimna wojna”, za który Europejska 
Akademia Filmowa uhonorowała ją nagrodą dla najlepszej 
europejskiej aktorki 2018 roku.

II edycja
Sylwia Olszyńska – śpiewaczka operowa (sopran liryczny) 
rodem z Nowego Sącza. Absolwentka krakowskiej Akade-
mii Muzycznej, laureatka wielu konkursów. Do najważniej-
szych jej angaży w sezonie 2019/2020 należą role Zelmy 
i Marietty w „Casanovie” L. Różyckiego w Filharmonii 
Narodowej, rola Sophie w „Werterze” w Teatrze Wiel-
kim – Operze Narodowej, rola Paminy w „Czarodziejskim 
Flecie” W.A. Mozarta oraz rola tytułowa w premierowej 
produkcji „Rodelindy” w Polskiej Operze Królewskiej. 
W roku 2019 kilkakrotnie koncertowała na Sądecczyźnie 
(Nowy Sącz, Krynica-Zdrój).

III edycja
Justyna Stasiek-Harabin – sądeczanka, absolwentka historii 
sztuki; pracuje w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. 
Od sześciu lat prowadzi blog o sztuce „Minerva”, który 
miesięcznie czyta ok. 30–40 tysięcy unikalnych użytkow-
ników. Jest to jeden z najpopularniejszych blogów o takiej 
tematyce w Polsce, na którym Justyna Stasiek-Harabin 
edukuje i opowiada o emocjach związanych z przeżywa-
niem sztuki.

Misją rankingu Genialni Lokal-
ni Globalni (GLG) im. Danuty 

Szaflarskiej jest doroczne wyróż-
nianie i promowanie związanych 
z Sądecczyzną artystów oraz 
twórców wybitnych współcze-
snych wydarzeń artystycznych, 
które miały miejsce w minionym 
roku. Celem rankingu jest tak-
że gromadzenie informacji o kul-
turalnych sukcesach Sądeczan 
w Polsce, Europie,  na całym świe-
cie. Inicjatywę wspierają organiza-
cyjnie Centrum Kultury i Sztuki im. 
Ady Sari w Starym Sączu, redakcja 
„DTS” oraz Stowarzyszenie Przyja-
ciół Almanachu Muszyny.
Patronką Rankingu jest pochodzą-
ca z Sądecczyzny wybitna aktor-
ka filmowa i teatralna Danuta Sza-
flarska, której kariera zawodowa 
i postawa społeczna jest symbolem 
idei przewodniej rankingu Genialni 
Lokalni Globalni. 
Danuta Szaflarska - ur. 6 lutego 
1915 r. w Kosarzyskach, zm. 19 lu-
tego 2017 r. w Warszawie. Wystą-
piła w ponad stu rolach filmowych 
i ponad osiemdziesięciu teatral-
nych. Występowała w Teatrze Te-
lewizji, słuchowiskach Teatru 
Polskiego Radia, serialach telewi-
zyjnych, a także podkładała głos do 
filmów zagranicznych. Była naj-
dłużej pracującą i żyjącą polską 
aktorką. Brała udział w powstaniu 
warszawskim jako łączniczka. Za-
równo krytycy, jak i widzowie ce-
nili jej osobowość i temperament. 
Zawsze podkreślała swój sądec-
ki rodowód.

Zgłoś swojego kandydata do IV edycji rankingu!

Genialni Lokalni Globalni

Pilnie rozejrzyjmy się dookoła i wskażmy tych, 
dzięki których talentowi i pracy nasze myśli 

mogły mieć chwilę wytchnienia od codziennych 
- a dzisiaj także niecodziennych - trosk  
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Prawdy i mity hokejowych mistrzostw
→  Ireneusz Pawlik

Historia z krążkiem w tle

W
iadomo, że w 
1931 r. odbyły 
się w Kryni-
cy nieco mi-
tyczne Mi-
s t r z o s t w a 

Świata w Hokeju na Lodzie. „Nieco 
mityczne”, bo - oprócz paru ogólni-
ków - w miażdżącej większości pu-
blikacji ciężko znaleźć szczegóły. Co 
nieco udało się jednak wyszperać…

Z annałów światowego hokeja na 
lodzie wynika, że były to już pią-
te mistrzostwa świata. A właściwie 
jednak dopiero drugie, bo trzema 
wcześniejszymi były turnieje na Zi-
mowych Igrzyskach Olimpijskich, 
kolejno w Antwerpii w 1920 r., Cha-
monix ’24, St. Moritz ’28, którym 
dopiero po czasie nadano status MŚ. 
Kolejne, czwarte już MŚ rozegrano 
w 1930 r. w trzech miastach: Cha-
monix, Berlinie i Wiedniu. Już tyl-
ko to wskazuje, że nie był to turniej 
z prawdziwego zdarzenia. Praktycznie 
więc dopiero impreza w Krynicy od-
powiadała późniejszym standardom.

Krasnoludki w bajce

Polacy są znani z praktyki „za-
staw się, a postaw się”, toteż 

w naszym kraju inicjatywę po-
traktowano ambicjonalnie. 
W skład komitetu organizacyjne-
go weszli: dr Stanisław Polakie-
wicz, ówczesny prezes Polskiego 
Związku Hokeja na Lodzie, jako 
przewodniczący, a członkami zo-
stali dyrektor krynickiego Zakładu 
Zdrojowego inż. Leon Nowotarski, 
członek zarządu PZHL gen. bryg. 
Stefan Witkowski (był potem wi-
ceprezesem Polskiego Związku… 
Łyżwiarskiego i sędzią w łyżwiar-
stwie figurowym), inż. Tadeusz 
Kuchar (wszechstronny spor-
towiec, pochodzący z wybitnie 
usportowionej rodziny, późniejszy 
prezes zarówno Polskiego Związ-
ku Lekkiej Atletyki, jak i Polskie-
go Związku Piłki Nożnej), Bole-
sław Biega, mjr Wilhelm Remer, 
krynicki ginekolog dr Mieczysław 
Dukiet i red. Henryk Butkiewicz.

Władze samorządowe i admi-
nistracja państwowa szarpnęły się 
na udekorowanie Krynicy na przy-
jazd gości. W wielu punktach sta-
nęły rzeźby lodowe podświetlone 
lampami elektrycznymi. Szwajcar-
ski dziennikarz Vico Rigassi, wy-
słannik gazety „Sport” z Zurychu 
i pism włoskich, po latach wychwa-
lał: „Kiedy wysiedliśmy w Kryni-
cy, myśleliśmy, że jesteśmy krasno-
ludkami w cudownym, bajkowym 
miasteczku”. 

Impreza odbyła się w dniach 1-8 
lutego. Mecze rozgrywano na starym, 
ale wtedy nowym, naturalnym jesz-
cze lodowisku (wtedy to się nazywało 
- stadion lodowy), w miejscu, gdzie 
do niedawna stało kino Jaworzyna. 
W 1931 r. lodowisko posiadało sztucz-
ne oświetlenie oraz częściowo zada-
szone i ogrzewane trybuny. 

Trybuny z gumy

Nasza prasa odnotowała, że na im-
prezie akredytowało się aż 100 

dziennikarzy. Tak licznych przed-
stawicieli prasy zwabiono, fundu-
jąc im bezpłatne zakwaterowanie 
i wyżywienie. Kierownik biura pra-
sowego Tadeusz Maliszewski w ju-
bileuszowym wydawnictwie „40 
lat Krynickiego Towarzystwa Ho-
kejowego” (brak daty wydania, ale 
musiało być ok. 1968 r.) wspomi-
nał: „Najlepiej trafili zagraniczni-
cy. Karmiła ich smakołykami mat-
ka Szeraucowa w Cisie”. Owa pani 
Szeraucowa to żona współzałożycie-
la i prezesa KTH Krynica inż. Karo-
la Szerauca oraz matka saneczkarza 
i zasłużonego działacza KTH Stefana 
Szerauca, a Cis to ich pensjonat przy 
ul. Pułaskiego. I jak tu się dziwić, że 
cytowany już red. Rigassi tak podsu-
mował pobyt: „Mistrzostwa w Kry-
nicy wspominam jako najprzyjem-
niejszą imprezę, na jakiej byłem”.

Impreza oczywiście była skrom-
na, ale należycie ugoszczeni dzien-
nikarze wszystko wyolbrzymili, jak 
– nie przymierzając – red. Stanisław 
Śmierciak, który notatkę o stłucz-
ce dwóch pojazdów, w której nikt 
nie ucierpiał, zwykł tytułować np. 
„Horror na jezdni”. Na dowód znów 
przywołajmy red. Maliszewskiego: 
„Prawdziwą uciechę miałem z jo-
wialnego, wiecznie dowcipkujące-
go przedstawiciela >Chicago Tribu-
ne< Nowińskiego. (…) Z rozmowy 

[z nim] dowiedziałem się, ku niema-
łemu zdziwieniu, że zawodom przy-
patrywało się… 25 tysięcy widzów! 

– Nowiński, czyś pan oszalał, 
przecież w całej Krynicy nie ma 
tylu ludzi…

- A czy pan sądzi, że redakcja 
trzymałaby mnie tutaj przez godzi-
nę, gdybym meldował o marnych 
kilku tysiączkach?”.

Brutalna prawda jest taka, że try-
buny pierwszego krynickiego „sta-
dionu lodowego” mieściły zaledwie 
800 widzów. Zapewne na mecze 
MŚ wcisnęło się więcej, ale prze-
cież konstrukcja była drewniana, 
a nie z gumy!

Triumf wycieczki z Manitoby

Mecze wyłoniły kolejność: 1. Ka-
nada, 2. USA, 3. Austria, 4. Pol-

ska, 5. Czechosłowacja, 6. Szwecja, 7. 
Węgry, 8. W. Brytania, 9. Francja, 10. 
Rumunia, 11. Włochy. A ponieważ MŚ 
były równocześnie Mistrzostwami 
Europy, to kolejność była adekwat-
na - wyjąwszy Kanadę i USA.

Co do tych dwóch ostatnich ekip, 
to red. Maliszewski napisał: „Tym-
czasem wiecznie niespokojny duch 
dr. Polakiewicza umyślił sobie zor-
ganizować w Polsce hokejowe Mi-
strzostwa Świata i to w nielada ob-
sadzie. (…) Zgłoszenie się Kanady 
i USA było więc nielada sensacją 
i sukcesem organizatorów”. 

Tu niestety musimy zdemasko-
wać te czołowe drużyny. Nie były to 

bowiem reprezentacje tych państw 
w dzisiejszym znaczeniu tego po-
jęcia. Z ojczyzny hokeja wcale nie 
przyjechał starannie wyselekcjo-
nowany team złożony z najlepszych 
zawodników, lecz drużyna uczel-
niana z University of Manitoba
w Winnipeg. W krajowych roz-
grywkach akademickich wystę-
powała pod nazwą Manitoba Grads. 
Nie była to więc ekipa ani z Mont-
realu, ani z Toronto czy stołecznej 
Ottawy, lecz zespół z kanadyjskie-
go interioru, jakim jest słabo zalud-
niona prowincja Manitoba, słynąca 
z nieprzebytych lasów.

Skład Manitoba Grads stanowili: 
Sammy McCallum, Gordon MacKen-
zie, Blake Watson, Art Puttee, Frank 
Morris, George Hill, Ward McVey, Jack 
Pidcock, Guy „Weary” Williamson. 
W miarę znany stał się wyłącznie le-
woskrzydłowy Watson (1903-1998), 
ale i on tylko lokalnie, bo najwięk-
szym jego osiągnięciem było zalicze-
nie do Galerii Sław Hokeja, choć na-
wet nie w całej Kanadzie, lecz jedynie 
w lesistej prowincji Manitoba.

Ale mimo takiego składu, Kana-
dyjczycy veni, vidi, vici, czyli zdoby-
li tytuł mistrzów świata po raz pią-
ty, wygrywając 2-0 z USA. Stamtąd 
przyjechał z kolei już nawet zespół 
w rodzaju reprezentacji, ale w za-
sadzie przeważnie stanu Massachu-
setts. Kapitanem i bramkarzem był 
Edward „Ted the Cat” Frazier (1907-
1971), reprezentujący najstarszy 

amatorski klub hokejowy w Bosto-
nie - Boston Hockey Club. Pozostali 
byli tak anonimowi, że tylko w przy-
padku jednego znamy pozycję, na ja-
kiej grał. To kolega klubowy Frazie-
ra - obrońca Osborne „Ty” Anderson 
(1908-1989), późniejszy wicemistrz 
olimpijski z Lake Placid ’32, gdzie 
Amerykanie ponownie przegrali 
z Kanadą. Reszta to Edward Dagnino 
(University of New Hampshire), Ro-
bert Elliot (Boston University), Fran-
cis Nelson (Yale University w No-
wym Jorku), Charles Ramsey (brak 
przynależności, więc chyba niezrze-
szony), Laurence Sanford (Boston 
College), Dwight Shepler (Williams 
College), Gordon Smith (Boston HC) 
i Richard Thayer (Bowdoin College).

Najbardziej znanym członkiem 
ekipy amerykańskiej był jej tre-
ner – Walter Brown (1905-1964), 
późniejszy współzałożyciel klubu 
hokejowego Boston Bruins, grają-
cego do dzisiaj w zawodowej lidze 
NHL, oraz współzałożyciel słynne-
go zawodowego klubu koszyków-
ki Boston Celtics i całej ligi NBA, 
a w latach 1954-57 prezydent Mię-
dzynarodowej Federacji Hokeja na 
Lodzie.

Narodziny „sędziego kalosza”

Co do Polaków, to PZHL zatrud-
nił kanadyjskiego trenera Ha-

rolda Farlowa. Powołania otrzy-
mali: bramkarze - Józef Stogowski 
(TKS Toruń), Tadeusz Sachs (Le-
gia Warszawa); obrońcy - Tade-
usz Adamowski, Aleksander Ko-
walski, Lucjan Kulej (wszyscy AZS 
W-wa), Kazimierz Materski (Le-
gia W-wa), Kazimierz Sokołowski 
(Lechia Lwów), Karol Weissberg 
(Pogoń Lwów), Czesław Godlewski 
(AZS Wilno); napastnicy – Aleksan-
der Tupalski (AZS W-wa), Roman 
Sabiński, Jan Hemmerling (obaj Po-
goń Lwów), Włodzimierz „Woło-
dia” Krygier (Polonia W-wa), Jó-
zef Godlewski (AZS Wilno), Karol 
Szenajch (Legia W-wa). Kanadyj-
czyk nie powołał żadnego zawodni-
ka KTH, ale krynicka drużyna grała 
jeszcze wtedy w ówczesnym odpo-
wiedniku II ligi… 

Oprócz 4. lokaty na MŚ reprezen-
tanci Polski zdobyli też tytuł wice-
mistrzów Europy, kopiując sukces 
sprzed dwóch lat (w krynickich MŚ 
nie wystartowali obrońcy tytułu mi-
strzów Europy – Niemcy). Nieste-
ty i przy tej okazji dali znać o sobie 
nasi pseudokibice. Kiedy w meczu 
z Czechosłowacją belgijski sędzia 
Andre Poplimont odesłał polskie-
go hokeistę na ławkę kar, na lodzie 
wylądował kalosz rzucony z trybun. 
Za bandę wyekspediował go najlep-
szy czeski hokeista Josef „Pepi” Ma-
leczek. To ponoć wtedy ukuto idiom 
„sędzia kalosz”.

Ostatnią ciekawostką jest to, 
że w czasie krynickich MŚ nakrę-
cony został pierwszy dźwiękowy 
film, na którym widać sportow-
ców w Polsce.

Prawdziwą uciechę miałem z jowialnego, wiecznie 
dowcipkującego przedstawiciela >Chicago Tribune< 

Nowińskiego. (…) Z rozmowy [z nim] dowiedziałem się, 
ku niemałemu zdziwieniu, że zawodom przypatrywało 
się… 25 tysięcy widzów! „Nowiński, czyś pan oszalał, 

przecież w całej Krynicy nie ma tylu ludzi…”
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REKLAMA

Niezwykłe życie „Papy” Csoricha

Ludzie

J
eden z najwybitniejszych 
hokeistów polskich. Przez 
lata związany z Krynicą. 
Kapitan drużyny narodo-
wej, olimpijczyk, zasłużo-
ny szkoleniowiec, wykła-

dowca młodzieży, żołnierz dwóch 
armii, kawaler Legii Honorowej. 
Ps. „Papa”. 

Stefan Csorich urodził się 25 
września 1921 r. w Nowym Są-
czu jako syn (jedynak) mieszkają-
cej w Krynicy rodziny Władysława 
i Marii z d. Słomka. Dzieciństwo, 
jak przystało na chłopaka spod 
Góry Parkowej, spędził na nartach, 
sankach i łyżwach. Przed II woj-
ną światową ukończył szkołę pod-
stawową, rozpoczął naukę w gim-
nazjum i liceum, i rozkochał się 
w hokeju.

***

W 1931 r. uzdrowisko pod 
Górą Parkową zorganizo-

wało hokejowe mistrzostwa świa-
ta z udziałem m.in. Kanadyjczyków 
i Amerykanów. 

Mecze rozgrywano na nowo-
czesnym wówczas Stadionie Lodo-
wym przy ulicy Lipowej. Dzisiaj w 
tym miejscu stoi kino „Jaworzyna” 
(dziś już nieistniejące – przyp. red). 

Po latach „Papa” przyznał, że 
jego pierwszą miłością były jed-
nak narty. 

„Zima w tamtych latach trwała 
w Krynicy od listopada do kwiet-
nia każdego roku. Do szkoły jeździ-
ło się na nartach. Po sprawunki dla 
domu biegało się też na nieodzow-
nych nartach. Byłem w tych swoich 
nartach wprost zakochany i tak też 
było w życiu krynickiej młodzie-
ży. Ale czy można się było dziwić 
nam, młodym, skoro zimowe ży-
cie krynickiego kurortu upływało 
na saniach i nartach. Dodatkowo 
młodych przyciągał jeszcze urok 
wielkiej przygody, a tę widzieli-
śmy w narciarskich wyprawach 
w okoliczne góry. Mieliśmy w tym 
czasie wspaniałego przewodnika, 
a był nim ówczesny oficer Straży 
Pożarnej w Krynicy pan Stanisław 
Mazan (ojciec znanego dziennika-
rza). Organizował on cotygodnio-
we wycieczki - rajdy po całym Be-
skidzie Sądeckim”.

Atmosfera tamtych lat mia-
ła wpływ na podjęcie przez Ste-
fana Csoricha treningów w Kry-
nickim Towarzystwie Hokejowym 
pod okiem Andrzeja B. Nowiko-
wa, trenera, nauczyciela, działa-
cza sportowego, kierownika Po-
gotowia Towarzystwa Krzewienia 

Narciarstwa, absolwenta Cen-
tralnego Instytutu Wychowania 
Fizycznego (zginął jako żołnierz 
w pierwszych dniach II wojny 
światowej). 

***

Pierwszy mecz hokejowy 
w barwach KTH rozegrał jako 

jedenastolatek. 
„Tradycyjnie podczas Nowo-

rocznego Turnieju w 1932 roku 
zorganizowano rozgrywki dla mło-
dzieży. Naturalnie brałem w tych 
zawodach udział. W finale moja 
drużyna - KTH zdobyła pierwsze 
miejsce, pokonując przeciwnika 
1:0 i tę jedyną bramkę zdobyłem ja. 
Od tamtego momentu sprawa dla 
mnie była jasna: będę hokeistą”. 

Szybko został uznany za jed-
nego z najzdolniejszych na-
pastników. Marzył o wyjeździe 
na olimpiadę. W 1940 r. ogień 
olimpijski miał dotrzeć do Tokio. 
Marzenia młodego hokeisty prze-
rwała wojna. Csorich, podobnie 
jak jego koledzy z drużyny, zo-
stawił w domu łyżwy, a kij hoke-
jowy zamienił na karabin i został 
wcielony do wojska. 

Brał udział w wojnie obron-
nej we wrześniu 1939 r., następ-
nie przedostał się na Węgry, skąd 

po krótkim okresie internowa-
nia dotarł do Francji, gdzie wio-
sną 1940 r. kończył szkołę pod-
oficerską. W czerwcu tego roku 
walczył w Alzacji w składzie 
2. Dywizji Strzelców Pieszych w 
ramach 45. Korpusu Armii Fran-
cuskiej. W potyczce z Niemca-
mi w rejonie Linii Maginota ran-
ny i wraz z większością sił 2. DSP 

został internowany w Szwajcarii 
19 czerwca 1940 r. 

Groziła mu amputacja nogi, ale 
lekarz, gdy się dowiedział, że ma 
do czynienia z członkiem kadry 
olimpijskiej, poczynił nieludzkie 
starania, aby ją uratować i noga… 
„sama doszła do siebie”. 

„Później po latach okazało się, jak 
mi to relacjonowali koledzy, którzy 

Stefan Csorich
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w różnych względów nie przedosta-
li się do naszej Armii we Francji, że 
te wycieczki turystyczne po Beski-
dzie Sądeckim, służyły im jako par-
tyzantom w czasie II wojny świa-
towej. Znali te tereny doskonale, 
a że znajdowali się pod doskonałym 
dowództwem legendarnego w tym 
terenie „Tatara” czyli mjr. Juliana 
Zubka - nota bene mojego partnera 
z krynickiej drużyny w latach 1938-
1939, umiejętnie te znajomości wy-
korzystywali. Inni koledzy jak Kazik 
i Zbyszek Żarlikowscy, Mietek Jam-
rozik, Jasiu Wiśnicki i wielu innych 
przedostali się do Francji, względnie 
do Palestyny, by tam walczyć w róż-
nych jednostkach Wojska Polskiego 
na Froncie Zachodnim. Niektórzy 
z nich: Józef Kulig, Jasiu Wiśnicki czy 
Mietek Ropiecki złożyli największą 
daninę - swoje młode życie”. 

***

W Szwajcarii ciągnęło wilka 
do lasu. Pod zmienionym 

nazwiskiem, Stefan grał w hokeja 
w miejscowościach Chur i Neuchatel, 
udzielał się jako przewodnik po gó-
rach, przemycał Polaków przez gra-
nicę w Alpach. Gdy Szwajcarzy w Lo-
zannie urządzili coś w rodzaju igrzysk 
olimpijskich, które miały zastąpić te 
niedoszłe w Tokio, pojechał tam ze 
skoczkiem narciarskim Janem Kulą, 
i w czasie defilady pocztów sztanda-
rowych wywiesił na trybunach prze-
myconą polską flagę. Zainteresowała 
się nim policja i musiał się ukrywać.

Po latach wspominał:
„Wierzyliśmy, że już niedłu-

go Polska będzie wolnym krajem, 
a my będziemy ją reprezentować 
na prawdziwych igrzyskach. Kula 
nieźle zaszedł za skórę Niemcom, 
bo we Francji, po wyjściu ze szpi-
tala, pobił rekord skoczni należą-
cy do Niemca. Musiał się przez to 
ukrywać. Walczyłem na wojnie żeby 
pomóc Polsce odzyskać wolność. 
Wierzyłem, że zagram w hokeja 
w wolnym kraju”. 

W 1944 r. ponownie przedo-
stał się do Francji. Walczył w Ba-
talionie FFI Anecy-Pontalier. 

Po inwazji aliantów w Normandii 
trafił do I Dywizji Pancernej gen. 
Stanisława Maczka i został odko-
menderowany do Wielkiej Brytanii. 
W Edynburgu w Szkocji zdał maturę 
i grał w hokeja (Dundee Tigers i Fal-
kirk Lions). Wystąpił nawet w me-
czu gwiazd w drużynie All Scotish 
Canadiens. Po powrocie do kraju 
w październiku 1946 r. włączył się 
w odbudowę życia gospodarczego 
i sportowego Krynicy. Rozpoczął 
zakrojony na dużą skalę program 
pracy z młodzieżą, tworząc pod-
waliny pod tzw. krynicką kuźnię 

talentów, która potem przez wie-
le lat zasilała sekcje hokejowe czo-
łowych klubów w kraju.

***

Jako kierownik Spółdzielni Zdro-
jowej „Społem” rozbudował jej 

punkty usługowe (z 11 do 50), two-
rząc miejsca pracy m.in. dla kole-
gów - hokeistów KTH: Kasprzyc-
kiego, Lewackiego, Pociechy, 
Proroka, Nowaka, Pabisza. Ów-
czesny trener kadry narodowej, 
legenda polskiego sportu, Wacław 
Kuchar, widział w nim główny filar 
drużyny. Jako hokeistę cechowała 
go niebywała spostrzegawczość, 
intuicja, wyśmienita technika jaz-
dy na łyżwach, błyskawiczny start 
do krążka, zwrotność, fantazja 
i ambicja.

Był zawodnikiem Unii Kryni-
ca (1946-1950) i KTH (1956-1960) 
z którym zdobył tytuł mistrza 
(1950) i 3-krotnie wicemistrza Pol-
ski (1949,1951,1953).

W latach 1946-1957 reprezen-
tował Polskę 52 razy. Strzelił 34 
bramki. Nieustępliwy i konse-
kwentny napastnik, dwukrotny 

olimpijczyk z St. Moritz (1948) 
i Oslo (1953).

Był też uczestnikiem trzech tur-
niejów o mistrzostwo świata. 

W pierwszych powojennych za-
wodach w Pradze (1947) Polska za-
jęła 6. miejsce, a Csorich wywal-
czył tytuł króla strzelców, w 1955 r.
 w NRF – 7. miejsce, w Moskwie 
(1957) – 6. miejsce. 

W tamtych latach zwycięstwa 
nad Finlandią, Norwegią czy Niem-
cami nie należały do rzadkości. 
W klubie i reprezentacji grał mię-
dzy innymi z Eugeniuszem Lewac-

kim oraz Marianem Jeżakiem. Ten 
atak uważany był za jeden z najlep-
szych w kraju.

***

Stefan Csorich miał duże zdolno-
ści pedagogiczne. 
W szkole zawodowej i liceum 

uczył wychowania fizycznego 
oraz przysposobienia wojskowe-
go. Potem całe życie poświęcił pra-
cy szkoleniowej jako trener KTH, 
a następnie Podhala Nowy Targ. 
Dwukrotnym wicemistrzostwem 
ligi (1963,1964) zbudował potę-
gę góralskiego klubu zapoczątko-
wując jego wieloletnią supremację 
w kraju. 

Pod jego ręką wykrystalizowa-
ła się „złota drużyna” i wypłynę-
ły na szerokie wody takie talenty 
polskiego hokeja jak: Bizub, Klo-
cek, Kacik, Ziętara, Słowakiewicz, 
Kilanowicz. 

Czesław Borowicz, były hokeista 
Podhala Nowy Targ, trener repre-
zentacji Polski, m.in. LO z Lake Pla-
cid (1980), uważa, że Stefan Csorich 
był jednym z najlepszych zawod-
ników w historii polskiego hokeja.

„Wspaniały taktyk, surowy i wy-
magający, ale z takim podejściem 
do zawodników, że każdy z nas da-
wał z siebie wszystko”. 

Nowy Targ i hokeiści „Sza-
rotek” zapamiętają go nie tylko 
jako doskonałego trenera, ale tak-
że jako jednego z pomysłodaw-
ców godła, które do dziś zawod-
nicy Podhala noszą na piersiach.  
Potem prowadził drużyny Cra-
covii (1965-1972) i Stoczniowca 
(1972-1980), wprowadzając ze-
spół z Gdańska po raz pierwszy 
do ekstraklasy. 

W sezonie 1976/1977 gdańszcza-
nie byli w najwyższej klasie roz-
grywkowej prawdziwą rewelacją.  
Stefan Csorich był również tre-
nerem kadry narodowej w latach 
1961-1963, szkoleniowcem PZHL, 
przewodniczącym Rady Trenerów, 
wykładowcą na kursach trener-
skich, wychowawcą wielu olim-
pijczyków i reprezentantów Polski. 

Zasłużony Mistrz Sportu odzna-
czony był m.in. Krzyżem Kawaler-
skim OOP oraz francuskimi, bry-
tyjskimi i polskimi odznaczeniami 
wojennymi. 

28 listopada 2005 r. otrzymał 
francuską Legię Honorową. 

Mieszkał przez blisko 40 lat 
w Gdańsku i do ostatnich dni życia 
brał czynny udział w życiu hokejo-
wym kraju.

***

Z żoną Wilhelminą (z d. Lisie-
wicz, rodem z Limanowej) Ste-

fan Csorich miał troje dzieci: cór-
kę Krystynę (ur. 1949, mieszka 
w Krakowie) i dwóch synów: Ma-
riana (ur. 1951, prowadzi firmę 
w Niemczech), ps. „Dąbek” i Bogdana 

(ur. 1954, działa w branży samocho-
dowej w Gdańsku), ps. „Dadek”. 

- Hokej jako sport walki ukształ-
tował mój charakter i charakter sy-
nów - mówił Stefan Csorich w wy-
wiadach prasowych. 

Synowie byli reprezentanta-
mi Polski. Córka Krystyna upra-
wiała z powodzeniem łyżwiarstwo 
figurowe. 

Teraz czołowymi zawodnikami 
są grający w Cracovii: wnuk Marian 
Stefan (nosi imię sławnego dziadka) 
i prawnuk Jarosław Sap. 

Stefan Csorich zyskał przy-
domek „Papa”. Trzy lata (1994) 
po śmierci pierwszej żony poślubił 
Ewę Dettlaff.  Zmarł 15 lipca 2008 r. 
w Gdańsku. 19 lipca został pocho-
wany na cmentarzu parafialnym 
w Krynicy. 

Jeden z przyjaciół, Waldemar 
Chyliński, tak go wspominał:

„Należał do ludzi, którzy swy-
mi bogatymi życiorysami mogli-
by obdarować przynajmniej tuzin 
kandydatów na cokoły. Za każdym 
razem, gdy go spotykałem, tryskał 
dobrym humorem. Nie pamiętam 
bym widział go choć raz przygnę-
bionego. Nawet wtedy, gdy wpadł 
do naszego sklepu, wspierając się na 
specjalnym wózeczku, który dostał 
od syna, by łatwiej mu było chodzić, 
sypał dowcipem i komplementował 
Asię. Jego otwartość na ludzi robi-
ła wrażenie. Po kilku rozmowach 
wiedziałem już, że jest człowiekiem 
nieprzeciętnym. 

To było coś zaliczać się do gro-
na jego znajomych. (…) Dziś Pani 
Ewa (żona Stefana) przyszła i po-
wiedziała, że mąż nie żyje. Pan 
Stefan wygrał wszystkie tercję 
swojego meczu z życiem i zszedł 
z lodowiska. 

Odszedł Polak, który mógłby 
wszystkich nas obdarzyć swoim 
dobrym uczuciem do Polski i jesz-
cze by mu zostało dla następnego 
pokolenia”.

PANORAMA SPORTU SĄDECKIEGO 
TOM 1, WYD. 2016 R., AUTORZY: 

JERZY LEŚNIAK I SŁAWOMIR SIKORA

Csorich i jego rywal Czech Bubnik Papa Csorich z synami hokeistami

Należał do ludzi, którzy swymi bogatymi życiorysami 
mogliby obdarować przynajmniej tuzin kandydatów 

na cokoły
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Czytelnik napisał do mnie po uka-

zaniu się na blogu Alwisa (Alwis.pl/

blog) informacji o ubezpieczeniach 

dla narciarzy. Zarzucił mi,  że w ma-

teriale tym zapomniałem o ubezpie-

czeniu odpowiedzialności cywilnej 

narciarza. I zgadzam się z nim,  bo 

mogłem ten problem chociaż zasy-

gnalizować, podobnie jak inne jesz-

cze możliwe  ubezpieczenia.  Ale 

taki wybór był świadomy i to z kil-

ku względów. Po pierwsze,  to wiel-

kość artykułu bo nie może stanowić 

on "elaboratu" czyli bardzo długie-

go materiału,   bo mamy także tu-

taj ograniczenia. Długie artykuły nie 

są też  chętnie czytane.  Po drugie, 

o odpowiedzialności cywilnej pisa-

łem już bardzo dużo, o odpowie-

dzialności cywilnej w życiu prywat-

nym, które obejmuje amatorskie 

uprawianie narciarstwa oraz o OC 

dla narciarzy i innych osób uprawia-

jących sporty zimowe. I po trzecie, 

osobiście  preferuję tematy zawę-

żone do jednego lub kilku powiąza-

nych ze sobą problemów.

Ale temat ten jest bardzo ważny,  

bo narty to jedna z najniebezpiecz-

niejszych  dyscyplin sportów zimo-

wych także, albo przede wszyst-

kim amatorskich.  Świadczą o tym 

statystyki wypadków i szkód za-

rejestrowanych. O wypadek pod-

czas "szusowania" na nartach lub 

deskach snowboardowych jest 

nietrudno i nie zależy to tylko od 

posiadanych umiejętności, sprzę-

tu, znajomości stoków i tras oraz 

znajomości terenu. Nowoczesny 

sprzęt jest coraz bardziej szybki, 

wymagający wyższych umiejęt-

ności, oraz dobrej kondycji fizycz-

nej. Podczas uprawiania narciar-

stwa zawsze narażeni jesteśmy 

na nieprzyjemną interakcję i inny-

mi użytkownikami. To oni mogą 

nas potrącić, ale także i my ich w 

najbardziej niespodziewanym mo-

mencie.  W takich przypadkach 

należy zawsze posiadać ubezpie-

czenia od NNW - ochrona siebie 

- oraz odpowiedzialności cywil-

nej (OC), kiedy to my wyrządzimy 

szkodę innym osobom, czyli jeste-

śmy sprawcami zdarzenia. A więc 

o ubezpieczeniu odpowiedzialno-

ści cywilnej narciarza, każdego a w 

szczególności tego wyjeżdżające-

go za granicę. 

Z czego wynika odpowiedzialność 
narciarza

Kwestię odpowiedzialności 

cywilnej – jak już pisałem w po-

przednim numerze - najprościej 

można wytłumaczyć, sięgając po 

obowiązujące przepisy prawne. 

Art. 415 Kodeksu Cywilnego ja-

sno określa, że "Ten, kto ze swojej 

winy wyrządził drugiemu szkodę, 

jest zobowiązany do jej naprawie-

nia” Co ważne, do wypłacenia od-

szkodowania czy  rekompensaty 

możemy zostać zmuszeni, na-

wet wtedy, jeśli do szkody nie do-

prowadziliśmy celowo, a nawet 

jeśli podjęliśmy wszystkie środki 

ostrożności. 

Regulacje prawne dotyczą-

ce odpowiedzialności cywil-

nej za spowodowanie szkody, 

obowiązują również za granicą 

i są podobne. Ale  dochodzi tam 

znacznie częściej do finalizowa-

nia sprawy przed sądem, w celu 

uzyskania wysokiego, czasem 

bardzo wysokiego zadośćuczy-

nienia. W przypadku poważnego 

wypadku  suma taka  może wy-

nosić nawet kilkaset tysięcy zło-

tych. Właśnie dlatego wykupując 

polisę na zimowy wyjazd narciar-

ski - w kraju a szczególnie za 

granicą - powinniśmy pamiętać 

o ubezpieczeniu OC w życiu pry-

watnym  i rozszerzeniu zabezpie-

czającym przed szkodami wyrzą-

dzonymi osobie trzeciej lub w jej 

mieniu podczas uprawiania nar-

ciarstwa, albo wykupić oddzielne 

OC sportowe. Zwykłe OC w ży-

ciu prywatnym możemy rozsze-

rzyć o OC dla narciarzy (klauzula 

narciarska lub pakiet dla narcia-

rzy). Ale chyba lepiej posiadać od-

dzielne ubezpieczenie  dla narcia-

rzy, gdyż sumy ubezpieczenia OC 

w życiu prywatnym są za niskie, 

a dla narciarzy powinny wynosić 

kilkaset tysięcy złotych np. 100 000 

Euro. Musimy  pamiętać że w pań-

stwach Unii Europejskiej - nie  li-

cząc innych państw -  koszty opieki 

i świadczeń medycznych są 

znacznie wyższe niż w Polsce.  

Poza tym obywatele tych państw 

są bardziej świadomi swoich praw 

i ryzyko żądania wysokiego za-

dośćuczynienia jest bardzo real-

ne, znacznie wyższe niż w kraju. 

Wybierając ubezpieczenie spe-

cjalne: sportowe, dla narciarzy 

a zwłaszcza pakietowe mamy 

możliwość ubezpieczenia także 

innych ryzyk,  tych o których pi-

sałem w poprzednich artykułach. 

Takie pakietowe ubezpieczenie 

może obejmować:

•  Ubezpieczenie następstw nie-

szczęśliwych wypadków (NNW), 

warto zadbać o odpowiednio 

wysokie sumy ubezpieczenia.

•  Ubezpieczenia kosztów lecze-

nia (KL), także ważne wysokie 

sumy ubezpieczenia oraz roz-

szerzenia dostosowane do re-

alnych warunków i ryzyk. 

•  Ubezpieczenia kosztów ratow-

nictwa górskiego, w większości 

państw nie tylko alpejskich (np. 

Czechy i Słowacja) do wypad-

ku na stoku zawsze wzywany 

jest helikopter w celu udzielenia 

szybkiej pomocy.  I jest to świad-

czenie odpłatne.

•  Ubezpieczenia bagażu po-

dróżnego, czyli odszkodowania 

w razie zagubienia, kradzieży 

nart i sprzętu np. coraz droż-

szych nart itd. Zawsze trze-

ba sprawdzać warunki np. za-

bezpieczeń wymagane przez 

wszystkich ubezpieczycieli. 

•  Assistance,  które obejmuje wie-

le usług, w tym  m.in. transport 

medyczny do domu, opiekę nad 

dziećmi, pomoc tłumacza za 

granicą, opłacenie pobytu bli-

skiej osoby w hotelu, ale także 

zdarzenia covidowe.

•  OC narciarza, snowboardzisty , 

które zapewnia odszkodowa-

nie dla poszkodowanej z Two-

jej winy innej osoby na stoku, 

o czym piszę powyżej.

•  Ubezpieczenia samego  sprzętu 

sportowego bez bagażu. 

Trzeba także zwrócić i to bacz-

ną uwagę na wyłączenia, które za-

warte są w każdym ubezpieczeniu 

OC i zawarte w ogólnych warun-

kach ubezpieczenia. Najczęściej 

wyłączone są:  jazda wyczynowa 

i udział w zawodach, jazda zwią-

zana z wykonywanym zawodem 

np. instruktorów, jazda niezgodna 

z regulaminem stoku czyli wyko-

nywana poza wyznaczonymi tra-

sami lub w godzinach zamknięcia 

lub ograniczeń czasowych, rażące 

niedbalstwo oraz umyślne działa-

nie ubezpieczonego a także jazda 

pod wpływem alkoholu (spożyciu 

alkoholu) lub innych środków odu-

rzających. Oczywiście szkoda nie 

jest likwidowana jeśli jest niższa od 

udziału własnego lub gdy jest zgło-

szona z nieuzasadnionym opóź-

nieniem.  Instruktorzy narciarstwa, 

zawodnicy biorący udział w zawo-

dach, jazdach wyczynowych itd. 

mogą się ubezpieczyć lub doubez-

pieczyć. Trzeba zwrócić uwagę 

że organizowane często na sto-

kach zawody lokalne - "dla nar-

ciarzy na stoku" - są traktowane 

przez ubezpieczycieli jako udział 

w zawodach i wyłączone z ochro-

ny ubezpieczeniowej.

Tak więc wyjeżdżając na nar-

ty należy zawsze ubezpieczyć się 

także od odpowiedzialności cy-

wilnej. Od 1 stycznia bieżącego 

roku Włochy wprowadziły obo-

wiązek posiadania przez narciarzy 

obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej (OC).  

Brak takiego ubezpieczenia bę-

dzie skutkował wysokim manda-

tem od 100  nawet do 300 Euro 

a dodatkowo usunięciem ze sto-

ku i odebraniem skipassu. Jestem 

przekonany że w najbliższym cza-

sie inne kraje "alpejskie" wprowa-

dzą taki obowiązek bo już toczą 

się takie dyskusje. Pokazuje to,  jak 

poważnym problemem są wypad-

ki  narciarskie, ich skutki zdrowotne 

i materialne dla organizatorów nar-

ciarstwa  ale także uczestników w 

tym szczególnie sprawców takich 

wydarzeń. Jak potwierdzają spe-

cjaliści,  wypadki narciarskie z za-

sady związane są z poważnymi 

urazami zdrowotnymi i nie rzad-

ko także śmiercią osoby poszko-

dowanej. A to wszystko kosztuje 

i odszkodowania nie rzadko wyno-

szą po kilkaset EURO, ponad mi-

lion złotych.  

Niezależnie od poziomu umie-

jętności i celu, w jakim jesteśmy na 

stoku, istnieją sytuacje, w których 

posiadanie ubezpieczenia OC jest 

bezwzględnie konieczne.  Rozsze-

rzenie ubezpieczenia OC w życiu 

prywatnym w postaci OC sporto-

wego, narciarskiego powinno być 

zawarte  niezależnie od umiejętno-

ści i pewności swojego doświad-

czenia. Jeszcze lepiej – jak już pi-

sałem -  wykupić oddzielne takie 

ubezpieczenie (np. okresowe), za-

pewniające szerszy zakres ochro-

ny ubezpieczeniowej. Statystyki ja-

sno  potwierdzają, że wypadkom 

na stoku najczęściej ulegają śred-

niozaawansowani narciarze (42%) 

oraz  amatorzy (35%) i dlatego  

ubezpieczenie OC jest konieczne.  

Tym bardziej , jak już wspomina-

łem ubezpieczenia te nie są rela-

tywnie drogie, odnosząc to cho-

ciażby  do samego kosztu pobytu 

na nartach itd. 

Zawierając takie ubezpiecze-

nie proponuję skontaktować się 

z agentem, np. z Alwis&Secu-

ra.  Wydawałoby się że to proste 

ubezpieczenie a posiada wiele za-

wiłości, wariantów, opcji i zakresów.  

Agent pomoże zawsze dobrać 

ubezpieczenie w dobrej cenie,  do 

realnych potrzeb i zagrożeń. Po-

może poznać zagrożenia i do-

brać optymalne rozwiązanie. Wiem 

z praktyki że zawieranie ubezpie-

czenia na porównywarce -  a jest 

ich kilkanaście -  pomimo że szyb-

kie,  nie zawsze jest najlepsze. Ale 

to okazuje się dopiero kiedy do-

chodzi do zdarzenia i przekonuje-

my się że nie posiadamy określonej 

opcji lub ryzyk objętych ubezpie-

czeniem. I trzeba to pokrywać 

z własnych funduszy. 

Często słyszę takie pytanie: a czy 

sama karta EKUZ (Europejska Kar-

ta Ubezpieczenia Zdrowotnego) 

nie wystarczy? Bo wybierając się 

na urlop do krajów europejskich, 

należy posiadać Europejską Kartę 

Ubezpieczenia Zdrowotnego. Za-

pewnia ona pokrycie kosztów le-

czenia w krajach innych niż Polska. 

Ale w zakresie takim jaki przysługu-

je w kraju, w którym przebywamy. 

A  zakresy te są dużo mniejsze niż 

w Polsce.  Z zasady  nie obejmie 

ona  kosztów ratownictwa i bar-

dziej skomplikowanego leczenia  

po urazach i wypadkach narciar-

skich. Nie obejmuje ona  odpłat-

nego w wielu krajach ratownic-

twa na stoku, użycia helikoptera, 

czy transportu medycznego. Dla-

tego mając tylko kartę EKUZ  mu-

simy być przygotowani,  że część 

świadczeń medycznych będzie 

trzeba pokrywać z własnej kiesze-

ni tytułem tzw. współodpłatności.

Jedynym rozsądnym rozwią-

zaniem dla bezpiecznego upra-

wiania narciarstwa i wypoczynku 

w górach jest posiadanie dobre-

go ubezpieczenia "pakietu nar-

ciarskiego"  z rozszerzeniem 

o odpowiedzialność cywilną z od-

powiednio wysoką sumą gwaran-

cyjną. Trzeba zawsze  pamiętać 

o zasadzie:  że im wyższa suma 

gwarantowana (suma ubezpie-

czenia i  suma gwarancyjna)  tym 

większe bezpieczeństwo. Nigdy 

nie jesteśmy w stanie oszacować, 

jakie ewentualnie straty może po-

nieść przez nas poszkodowany 

narciarz lub narciarze.  Na jakie 

koszty narazimy się sami ulega-

jąc wypadkowi. Najlepiej, by suma 

gwarancyjna w ubezpieczeniu 

OC nie była niższa niż 200 tysię-

cy EURO na jedno i wszystkie zda-

rzenia.  Oczywiście sumy - ubez-

pieczenia (majątek) i gwarancyjne  

należy zawsze  dostosować do in-

dywidualnych preferencji, oraz real-

nie występujących zagrożeń. 

DR STANISŁAW KUTA
DORADCA ZARZĄDU ALWIS&SECURA

TEKST SPONSOROWANY

Odpowiedzialność cywilna narciarzy
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Rozmowa z WOJCIECHEM 
WYSOWSKIM – trenerem 

współpracującym Kadry Narodowej 
Juniorek PZN, kierownikiem wy-
szkolenia KS Narciarnia Nowy Sącz

- Kto może zostać narciarzem 
wyczynowym?

- Uważam, że prawie każdy. 
Oczywiście nie znaczy to, że każdy 
zostanie mistrzem świata, ale war-
to sprawdzić. Zwłaszcza, że w Pol-
sce głównie skupiamy się na slalomie 
i slalomie gigancie - konkurencjach 
technicznych, a tam predyspozycje 
typu waga, czy wzrost nie odgrywają 
kluczowej roli. Najważniejsze, jak są-
dzę, nie są cechy fizyczne a charakter. 
Szkolenie rozłożone jest na wiele lat, 
pojawiają się wątpliwości, okresy za-
łamania i trzeba umieć sobie z tym ra-
dzić. Nie można stać się mistrzem bez 
wytrwałości i pracowitości. Wreszcie 
konieczne jest zamiłowanie do rywa-
lizacji, która stanowi istotę sportu.

- Jeżeli dziecko świetnie radzi sobie 
na stoku, znakomicie jeździ na nartach 
to wystarczy, by myśleć o sporcie wy-
czynowym, czy trzeba czegoś więcej, tej 
„bożej iskry”?

- Naprawdę znakomita jazda 
na nartach to wynik procesu trenin-
gowego, a ten wymaga od młodego 
człowieka odpowiedniego podejścia 
do tego, co robi. Jeśli myśleć o spo-
rcie wyczynowym, trzeba stwierdzić, 
czy dziecko traktuje to poważnie, czy 
sprawia mu to radość, czy jest w tym 
swobodne. A można to zrobić obser-
wując, jak skacze przez płotki, jedzie 
na rowerze, czy biegnie. Nie trzeba go 
widzieć na nartach. Być może ktoś 
zjeżdża szybko z górki i się nie boi, 
ale to jeszcze o niczym nie świadczy, 
może po prostu częściej bywał z ro-
dzicami na stoku. Przyszłościowo to 
nie jest tak istotne.

- Bo to się da wyćwiczyć?
- Tak, choć oczywiście charak-

ter można wyrobić, ale pewne cechy 
trzeba mieć. Przykładowo pracowi-
tość głównie wynosi się z domu. To 
obserwując rodziców dziecko dowia-
duje się, że systematyczną pracą coś 
można osiągnąć. Spektakularna wy-
grana na jakichś zawodach o niczym 
nie świadczy, chociaż sprawia przy-
jemność. Liczą się systematyczne po-
stępy w dążeniu do celu.

- W jakim wieku najlepiej zacząć profe-
sjonalne treningi? Im wcześniej tym le-
piej, czy niekoniecznie?

- Nawet zabawa z malutkim dziec-
kiem może mieć profesjonalny wy-
miar. Jeśli 2-3 letnie dziecko bawi 
się na nartach, to jest to profesjonal-
ne działanie, bo w tym wieku dziecko 
potrzebuje tylko tego, niczego wię-
cej. Najważniejsze, żeby maluch po-
lubił śnieg, żeby kontakt z nim spra-
wiał mu radość. Potem potrzebna 
jest nauka prawidłowej techniki re-
alizowana w formie ćwiczeń i wolnej 
jazdy, która musi się odbywać pod 
okiem trenera czy instruktora. Ten 
okres jest według mnie najważniejszy 
i nie należy go skracać rozpoczynając 
zbyt wcześnie startowanie w zawo-
dach. Potem dochodzą bramki slalo-
mowe, między którymi trzeba umieć 

wykorzystać nabyte wcześniej umie-
jętności. No i wreszcie starty w za-
wodach. Mądry trener czy instruktor 
powinien stworzyć plan podzielony 
na podobne etapy i mieć cierpliwość, 
żeby go uważnie realizować oraz, 
w razie potrzeby, modyfikować. Ni-
gdy nie wiadomo, w którym mo-
mencie dzieciak zaskoczy. Nie jestem 
zwolennikiem wczesnego pchania 
dzieci na zawody.

- Żeby dziecko się nie zraziło?
- Przede wszystkim uważam, że 

to jest błąd szkoleniowy. We wcze-
snym etapie uczestnictwo w praw-
dziwych zawodach typu slalom, sla-
lom gigant jest bezsensowne. Dziecko 
można nauczyć rywalizacji w inny 
sposób, można biegać na czas, skakać 
w dal, wzwyż, i tak dalej. Jeśli dziec-
ko ściga się na zawodach, nie posia-
dając koniecznych do tego narzę-
dzi, to skupia się na samym ściganiu, 
na medalach w mało znaczących 
sportowo zawodach regionalnych, 
a nie na umiejętnościach. To zresz-
tą dość często spotykany błąd, któ-
ry nierzadko wynika z aspiracji ro-
dziców, chcących pochwalić się, 
że dziecko wygrywa – a trenerzy 
w klubach poddają się tej presji. Żeby 
dziecko było w stanie uprawiać sport, 
to musi być ono aktywne, musi bie-
gać, skakać, wchodzić na drzewa, 
czerpać dużą przyjemność z nie-
ustannego bycia w ruchu. Od tego 
trzeba zacząć, jeśli dziecko będzie 
się cieszyło ruchem, to dopiero wte-
dy można je zachęcać do uprawiania 
sportu w wymiarze wyczynowym.

- Chyba obala Pan pewne mity. Raczej jest 
takie wyobrażenie, że aby zająć się wyczy-
nowo narciarstwem, trzeba jak najwię-
cej na tych nartach jeździć. A Pan mówi 

o chodzeniu po drzewach, czy jakiejkol-
wiek aktywności fizycznej.

- Każdy wie, że tak trzeba robić, 
tylko chyba nie każdy to przyjmuje. 
Podstawą do tego, żeby można było 
uprawiać jakąkolwiek dyscyplinę – 
narciarstwo, łyżwiarstwo czy pił-
kę nożną – jest pewien poziom ogól-
nej sprawności fizycznej na wstępie. 
W dzisiejszych czasach jest to zanie-
dbywane, dlatego trzeba szczegól-
nie zwracać na to uwagę. Bywa, że 
ktoś w trakcie zajęć, mimo że bar-
dzo chce, nie może wykonać pro-
stego ćwiczenia na nartach, właśnie 
dlatego, że jest niesprawny fizycznie. 
Druga kwestia to ryzyko kontuzji. 
Im mocniej wykształcimy u dziecia-
ka sprawność fizyczną, koordynację, 
tym łatwiej on sobie poradzi w kry-
tycznej sytuacji.

-  Jak takie profesjonalne treningi, pod 
okiem trenera wyglądają?

- Treningi wyglądają różnie w za-
leżności od wieku, poziomu umie-
jętności i celu, który sobie wy-
znaczamy. Na przykład dla dzieci 
w wieku 9-11 lat są to zwykle 3-4 
treningi w tygodniu na nartach 
i 2-3 treningi ogólnorozwojowe poza 
sezonem. Potrzeba też 2-3 obozów 
narciarskich przed sezonem, aby 
podtrzymać nabyte w zimie umie-
jętności. Później oczywiście inten-
sywność wzrasta, i w wieku junio-
ra jest to 6 dni w tygodniu zarówno 
w sezonie, jak i poza nim. Na tym 
poziomie zawodnik potrzebuje około 
60-80 dni treningowych w okresie 
kwiecień-listopad, to jest do pierw-
szego startu w zawodach w nowym 
sezonie. Treningi wtedy są już bar-
dziej zindywidualizowane, odbywa-
ją się w małych grupach lub zupeł-
nie pojedynczo.

- Ważne, żeby trafić na właściwego 
człowieka, który odpowiednio dziecko 
poprowadzi?

- To bardzo ważne. Rodzice pła-
cąc za treningi wymagają realizacji 
swoich wizji, często odrealnionych, 
więc trzeba mieć mocny charakter, 
pasję, doświadczenie i pewność tego, 
co się robi, żeby nie ulegać ich presji, 
a za to starać się im pokazać, jak wy-
gląda ta droga. Dobry trener powi-
nien kochać narciarstwo, rozumieć 
je i zarażać tym swoich podopiecz-
nych. Powinien posiadać te cechy 
charakteru, które wcześniej wspo-
mniałem odnosząc się do zawodni-
ków, a nade wszystko – mieć w sobie 
pokorę i chęć rozwijania swojej wie-
dzy. Jeżeli zależy nam na sporcie wy-
czynowym, treningi musi prowadzić 
profesjonalista. W krajach alpejskich 
stosuje się starą regułę: najlepszy tre-
ner idzie szkolić dzieci. U nas niestety 
jest odwrotnie – początkujący trener 
pracuje zwykle z dziećmi, a najlep-
szy z seniorami. Wynika to głównie 
z tego, że mamy bardzo szczupłą gru-
pę najlepszych szkoleniowców.

- Młodzi ludzie chcą trenować? Czy raczej 
to aspiracje rodziców?

- Bardzo mało jest chętnych 
do uprawiania narciarstwa w spo-
sób profesjonalny, raczej wybierają 
rekreację. Rekreację w rozumieniu 
miłego, lekkiego trenowania – tylko 
zimą, dwa obozy na lodowcu przed 
sezonem, częste starty w regional-
nych zawodach. To też jest fajna spra-
wa, zdjęcie dziecka na podium, czy 
medal bardzo cieszy, ale jest to coś 
zupełnie innego. Zwykle taka przy-
goda kończy się w wieku licealnym. 
Jeżeli chodzi o dzieci i sport w wy-
miarze wyczynowym, to zawsze 
na początku są aspiracje rodziców. 

Dzieci widzą kolorowe bramki sla-
lomowe na stoku, zawody Pucharu 
Świata w telewizji, ale nie wyobra-
żają sobie drogi, którą trzeba poko-
nać, by dostać się na szczyt. Dopiero 
w miarę upływu czasu rodzi się u za-
wodnika zrozumienie i sam wybiera, 
zwykle w wieku 16-18 lat.

 
- Pana podopieczna Patrycja Florek to 
Pana największa duma, talent-perełka?

- W historii Narciarni mamy bar-
dzo wysokie wyniki, wiele zawodni-
czek i zawodników wywalczyło me-
dale w ważnych międzynarodowych 
zawodach, mają na koncie zwycię-
stwa w Pucharze Polski, medale Mi-
strzostw Polski Juniorów, czy uda-
ne starty w Mistrzostwach Świata 
Dzieci. To są dziesiątki medali w róż-
nych kolorach. Patrycja zaszła jed-
nak najwyżej, zdobywając medale 
Mistrzostw Polski Seniorów, mimo 
że jest juniorką, wygrywając wiele 
zawodów rangi FIS, uzyskując bar-
dzo dobry wynik w Mistrzostwach 
Świata Juniorów. To też pokazuje 
jak się dochodzi do mistrzostwa. Jak 
w piramidzie – z bardzo dużej liczby 
dzieci, które zaczynają, po każdym 
sezonie zostaje coraz mniejsza gru-
pa, aż w końcu na samym szczycie 
zostaje zaledwie kilku, i to oni mają 
szansę wejść na szczyt tej większej 
piramidy. Patrycja to oczywiście ta-
lent, bez tego nie zaszłaby tak dale-
ko. Według mnie ten talent należy 
rozumieć jako zbiór różnych cech – 
łańcuch ze słabymi i mocnymi ogni-
wami. Patrycja ma samozaparcie, 
mocny charakter i to są silne ogniwa. 
Ma odpowiednie warunki fizyczne, 
jest bardzo dobra motorycznie, po-
siada dobrą technikę – to kolejne jej 
mocne ogniwa. Oczywiście dużo 
pracy jest jeszcze przed nią, szcze-
gólnie w sferze mentalnej, ale uwa-
żam, że będzie mistrzynią.

- Obecne sukcesy to efekt kiedyś obra-
nego celu?

- Zdecydowanie. Cel był jasno 
postawiony od najmłodszych lat. 
Na początku celem było wygranie Ligi 
Krakowskiej, później Puchar Polski 
i wejście do kadry narodowej. Teraz 
celem jest dobry wynik w Pucha-
rze Europy, a za kilka lat ściganie się 
w Pucharze Świata.

- Każdy z zachwytem mówi o sukcesach, 
ale one „same się nie robią”. Jak wygląda 
dzień treningowy?

- Znów, zależy to od grupy wie-
kowej. Może jako przykład opowiem 
o dniu treningowym zawodniczki 
kadry juniorek, czyli grupy, w któ-
rej jest Patrycja. Pobudka około 4. – 
6 rano, krótki rozruch, śniadanie. 
Dojazd na stok i około 2,5 godzin-
ny trening. Przerwa na obiad i kolej-
ny trening na stoku lub na przykład 
na siłowni. Po południu stretching 
albo masaż. Kolacja, nauka. Na zgru-
powaniach tak to zwykle wygląda. 
Poza sezonem zimowym zwykle tre-
nujemy raz dziennie przez około 3 go-
dziny, do tego odnowa, i zostaje czas 
na odrobienie ewentualnych zaległo-
ści w szkole. Do takiego trybu trenin-
gowego trzeba być naprawdę przy-
gotowanym zarówno fizycznie jak 
i psychicznie.

Spektakularna wygrana 
na zawodach o niczym nie świadczy

→  Rozmawia Jolanta Bugajska

Narciarstwo zjazdowe

Wojciech Wysowski z Patrycją Faron
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REKLAMA

Sanki sądecko-krynickie

Z dziejów sportu

Najbliżej olimpijskich medali byli 
sądeccy saneczkarze, którzy re-
prezentowali kluby Dunajec Nowy 
Sącz i KTH Krynica. 

Różnie się potoczył losy naszych olim-
pijczyków. Saneczkarz MKS Kryni-

ca i Dunajca Nowy Sącz Lucjan Kudzia, 
mistrz świata z 1963 roku, od ponad 30 lat 
mieszka w Niemczech w Konigsee, gdzie 
ożenił się z Niemką i pracował przy torze 
saneczkarskim.

W 2003 r., w wieku 56 lat, zmarł 
w Kielcach saneczkarz Zbigniew Gawior, 
reprezentant Dunajca. W igrzyskach 

w Grenoble w 1968 roku w gronie 40 
startujących był bliski zdobycia meda-
lu - uplasował się na czwartym miejscu. 
W dwójkach, ze starszym o 3 lata bratem 
Ryszardem, zajął szóste miejsce. W 1970 r. 
na torze w Mikuszowicach doszło do tra-
gicznego wypadku, w którym bracia Ga-
wiorowie wypadli z toru, a Zbigniew stra-
cił rękę i zmuszony był zakończyć karierę.

 

Trzykrotny medalista (w tym złoty) MŚ 
Ryszard Pędrak-Janowicz przez ponad 20 

lat pracownik naukowy Politechniki Śląskiej, 
sportowi pozostał wierny przez całe życie. 
Pływał pod żaglami na Morzu Północnym 

i kajakiem podczas Między-
narodowego Spływu na Du-
najcu, uprawiał szermierkę, 
bobsleje i skeleton, a jesz-
cze na przełomie XX i XXI 
wieku zajmował się spły-
wem tratwami po Popradzie. 
Mieszkał przy Starej Drodze, 
niedaleko wyciągu w Słotwi-
nach. Gdy śnieg zalegał ulicę, 
zjeżdżał na dół, a ludzie dzi-
wowali się widząc starszego 
jegomościa w okularach kie-
rującego wysłużonymi san-
kami. Zmarł w 2004 r. 

Ci e k a w ą  p o s t a c i ą 
w gronie saneczka-

rzy był Janusz Grzemowski 
(1947-2005), olimpijczyk 
z Sapporo. Po powro-
cie z igrzysk (pamiętnych 
dzięki Wojciechowi For-
tunie) obronił dyplom 
magistra inżyniera na Wy-
dziale Elektrotechniki 
w krakowskiej AGH, a potem zrobił dok-
torat. Po zakończeniu kariery pracował 
w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Sys-
temów Sterowania MERASTER (był m.in. 
dyrektorem zakładu produkcyjnego), a 
później prowadził własną firmę projektują-
cą i wykonującą sieci komputerowe. Do tej 

pory żaden absolwent krakowskiej uczelni 
technicznej nie uczestniczył w zimowych 
igrzyskach olimpijskich. 

PANORAMA SPORTU SĄDECKIEGO 
TOM 1, WYD. 2016 R., AUTORZY  JERZY LEŚNIAK 

I SŁAWOMIR SIKORA
 W klubie Dunajec od lewej A. Habela, J. Olesiak, B. Gorgoń, z ojcem J. Krokowski

Jerzy Olesiak narciarz i bobsleista olimpijczyk
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Ten sport uzależnia
→  Rozmawia Kinga Nikiel-Bielak

Saneczkarstwo 

Rozmowa z LESŁAWEM PORĘBĄ, 
trenerem w Uczniowskim Klubie 

Sportowym KTH Krynica Zdrój (Kry-
nickie Towarzystwo Hokejowe)

- Skąd zainteresowanie sanecz-
karstwem i jak długo się Pan nim 
zajmuje?

- Saneczkarstwem zajmuję się 
od 1979 roku. Przez 13 lat by-
łem zawodnikiem KTH w Kryni-
cy, później było trochę przerwy, 
a następnie zostałem trenerem. 
Mieszkałem pod samym torem sa-
neczkowym. W 1979 roku odby-
ły się tu Mistrzostwa Europy Ju-
niorów, spodobał mi się ten sport, 
związałem się wtedy z nim i trwa 
to do dzisiaj.

- Sam nadal Pan uprawia sanecz-
karstwo, czy skupia się tylko na by-
ciu trenerem?

- Nie, mam już 55 lat i w tym 
wieku się już raczej zawodowo 
sportu nie uprawia. Saneczkar-
stwo jako czynny zawodnik upra-
wiałem do 1992 roku. Wtedy star-
towałem w Mistrzostwach Polski.

- Ma Pan na swoim koncie jakieś suk-
cesy, którymi może się pochwalić?

- Mistrzostwo Polski w dwój-
kach, przez siedem sezonów by-
łem w kadrze, a właściwie wię-
cej, bo była jeszcze kadra Polski 
Juniorów. W dwójce jeździłem 
z Jackiem Michalikiem i oczywiście 
w jedynce. Startowałem w Mistrzo-
stwach Świata, w Mistrzostwach 
Europy. Najlepsze moje miejsce 
w Mistrzostwach Świata to dziesiąte, 
a w Pucharze Świata – ósme.

- Czy widać duże zainteresowanie sa-
neczkarstwem w Krynicy? A może daw-
niej było większe?

- Kiedyś na pewno było większe. 
Dzisiaj w ogóle sport jest wypierany 
przez komputery. W ubiegłym roku 
reaktywowaliśmy sekcję saneczko-
wą w Krynicy i na dzień dzisiejszy 
mam 17 osób. Myślę, że będzie się to 
rozwijało. Jest nadzieja, że w Kryni-
cy powstanie sztuczny tor i dla nas 
jest to „być albo nie być”. Przy dzi-
siejszych warunkach atmosferycz-
nych niestety będzie coraz gorzej, 
jeżeli chodzi o sanki. U nas na razie 
jest to namiastka saneczkarstwa. 
Trenujemy pod Górą Parkową. Pla-
nowane są Zawody Wojewódzkie dla 
Młodzików, a jeżeli aura dopisze, to 
też Mistrzostwa Polski Seniorów, bo 
ze względu na pandemię nie bę-
dziemy mogli wyjechać do Niemiec 
i na Łotwę, gdzie na sztucznym to-
rze powinny się rozegrać te zawody.

- Saneczkarstwo to sport typowo zimo-
wy, czy całoroczny?

- Latem jeździmy na sankorol-
kach. Do sanek zakładamy rolki, 
podobnie jak robi się w przypadku 
narciarstwa biegowego. Jeździmy 
na szosie, ścieżkach rowerowych. 
Więc może to być sport całorocz-
ny. Tak jak skoki narciarskie trenu-
je się na igielicie, my możemy ćwi-
czyć na asfalcie. Jest też planowana 
budowa toru kompozytowego i by-
łyby na nim też rozgrywane zawo-
dy, ale wszystko to jest dosyć drogie.

- Dla kogo jest ten sport? Czy trzeba mieć 
jakieś specjalne predyspozycje?

- To jest sport dla każdego. Chyba 
każdy jeździł na sankach jako dziecko. 
Zależy jednak, co chcemy uzyskać. Je-
śli chcemy jeździć wyczynowo, to jest 
już jakaś selekcja, są potrzebne jakieś 
cechy. Ale ogólnie tak jak narty są dla 
każdego, tak i sanki. Każdy może zje-
chać, trzeba to jednak stopniować – 
przede wszystkim wysokość. Sanecz-
karz uzyskuje prędkości do 130-140 
km/h. Gdyby pani chciała osiągnąć 
140 km/h to nie ma takiej możliwości, 
bo na którymś wirażu by pani poległa.

- Tutaj liczy się siła, umiejętności, szybkość?
- Szybkość, dynamika, siła i ro-

zum. Wszystkie te czynniki są po-
trzebne, żeby osiągać dobre wyniki. 
Do tego wszystkiego potrzebny jest 
odpowiedni sprzęt.

- Bywa, że saneczkarstwo jest 
niebezpieczne?

- Jak każdy sport. Wychodzenie na 
ulicę też jest niebezpieczne. Sanecz-
karstwo może odrobinę bardziej. Zda-
rzają się kontuzje, jak w każdym in-
nym sporcie. Jeździłem na sankach 
13 lat i miałem jakieś odrapania, stłu-
czenia, złamanie małego palca, ale to 
są drobne rzeczy. Po skończeniu ka-
riery robiłem testy, bo chcieliśmy zna-
leźć ścieżkę startową dla dzieci z moim 
byłym trenerem. Wtedy uległem dość 
poważnemu wypadkowi, ale to dlate-
go, że poniosła mnie fantazja.

- Na czym polegają treningi saneczkarzy?
- Przede wszystkim jest trening 

ogólnorozwojowy, podczas które-
go kształtujemy szybkość, dynamikę 
i siłę. Bardzo ważnym elementem jest 
też trening startu. 

- Zawodnicy korzystają ze sprzętu klubo-
wego, czy mają swój własny?

- Raczej z klubowego. Sanki są do-
syć drogie – takie naprawdę wyczy-
nowe potrafią kosztować nawet 20 
tysięcy euro, a podstawowe dla dzie-
ci 500-600 euro.

- Dlaczego warto spróbować saneczkar-
stwa, czy też je trenować?

- Saneczkarstwo uzależnia. Je-
śli ktoś spróbuje, a lubi szybkość 
i troszeczkę ryzyka, adrenalinę, to 
to wciąga. Mnie wciągnęło. Poza 
tym spotyka się dużo fajnych lu-
dzi. Bo jeśli już mówimy o wy-
czynie, to trzeba pojeździć trochę 
po Europie i po świecie. I chyba ma-
rzeniem każdego, kto trenuje, jest 
uczestnictwo w Igrzyskach Olim-
pijskich. Mi jako zawodnikowi nie 
było to dane, bo czasy były, jakie 
były. Miałem szansę wystartować 
w Igrzyskach w Calgary, ale się nie 
udało. Byłem za to na Igrzyskach 
w Soczi, gdzie startował mój syn. 
Zajął ósme miejsce w drużynie, 
w dwójkach trzynaste.

- Czyli udało się Panu zarazić swoją pa-
sją rodzinę.

- Tak, udało mi się wciągnąć syna. 
Startował nawet z sukcesami. Cór-
ka też próbowała, ale została w Anglii 
i do dzisiaj tam mieszka. Syn też już 
zakończył karierę. Po Soczi startował 

jeszcze przez jeden sezon. W Mistrzo-
stwach Świata zajął dziewiąte miej-
sce. Nie uzyskał już stypendium, 
a miał 24 lata, więc trzeba było się za-
brać za życie.

- No tak. Sport kosztuje.
- Tak, ale jeśli jest się w kadrze, to 

wszelkie koszty pokrywa Minister-
stwo Sportu.

- A czym różni się takie profesjonalne 
saneczkarstwo od zwykłego zjeżdżania 
na sankach z górki?

- Na pewno sprzętem, większymi 
prędkościami. Powiedziałbym też, że 
zjeżdżanie z górki na sankach jest chy-
ba bardziej niebezpieczne niż zjeżdża-
nie w rynnie lodowej. Z niej nie moż-
na wypaść. Inaczej się też steruje, ale 
trudno to słowami opisać.

- Pewnie nie wystawia się nogi, żeby 
skręcić czy hamować?

- Nie, nie, broń Boże. Wtedy mo-
głoby się wydarzyć coś niedobrego.

Zjeżdżanie z górki na sankach jest 
chyba bardziej niebezpieczne niż 

zjeżdżanie w rynnie lodowej. 
Z niej nie można wypaść

Lesław Poręba
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Aktywność w zimie kojarzy nam się z jazdą 

na nartach po stokach, łyżwami, górskimi 

wycieczkami czy jazdą na sankach. Czas 

pandemii i zamknięte stoki zmieniły jednak 

nawyki wielu Polaków. Nowych zwolenni-

ków zyskały narty skiturowe – dzięki ich za-

stosowaniu można było swobodnie prze-

mieszać się w terenie, gdzie nie ma innych 

ludzi, czy też podchodzić w górę zamknię-

tych stoków, aby potem zaliczyć zjazd. Co 

jednak ze snowboardzistami? Czy byli ska-

zani na siedzenie w domu i oglądanie z za-

zdrością zdjęć kolegów przemierzających 

góry na nartach? Zdecydowanie NIE! 

Sytuacja pandemiczna paradoksalnie 

wpłynęła na powiększone zaintereso-

wanie splitboardem. Jeśli nigdy nie sły-

szeliście tej nazwy, już spieszymy z wy-

jaśnieniem. Splitboard w największym 

możliwym skrócie to po prostu „skitury dla 

snowboardzistów”. O co właściwie w tym 

chodzi? Z pozoru normalnie wyglądająca 

deska snowboardowa dzieli się na dwie 

połówki – „narty”. Dzięki zastosowaniu ru-

chomych wiązań oraz „fok” (specjalne-

go materiału z włosiem, który podklejamy 

pod „nartę” – jego zadaniem jest z jed-

nej strony zapewnić nam możliwość po-

ruszania się, z drugiej zabezpieczyć nas 

przed zsuwaniem się w trakcie podejścia) 

dostajemy możliwość poruszania się z na-

szym zestawem pod górę. Gdy już osią-

gniemy miejsce, z którego chcemy zje-

chać, po prostu ściągamy foki i łączymy 

nasze połówki tak, aby na powrót stwo-

rzyły tradycyjny snowboard. System split-

boardowy został zaprojektowany w taki 

sposób, aby sam proces spinania i rozpi-

nania deski był jak najkrótszy. Średnio za-

awansowanemu użytkownikowi zajmuje 

to około 5 minut, najszybsi mieszczą się 

w 2 minutach. Dużą zaletą splitboardu jest 

fakt, iż po spięciu praktycznie nie da się 

odczuć różnicy sztywności deski, jedno-

cześnie wiązania są identyczne jak te w 

standardowym snowboardzie, co ozna-

cza, że nie potrzebujemy specjalnych 

butów. Jeśli jeździmy na snowboardzie i 

mamy własne buty, to jesteśmy w stanie 

od razu zacząć zabawę na splitboardzie. 

Splitboarding przeznaczony jest dla lu-

dzi, którzy kochają góry i jeżdżą na snow-

boardzie. Niewątpliwą zaletą jest możli-

wość zaplanowania wycieczki w terenie, 

zakończonej wspaniałym zjazdem w pu-

chu. Sport ten spodoba się wszystkim, 

którzy lubią aktywność na świeżym po-

wietrzu. Intensywność wysiłku może-

my dopasować do swojej formy po-

przez dystans i tempo na podejściu. Mniej 

chętnych do wysiłku motywować mogą 

wspaniałe widoki oraz przywilej jazdy w 

nienaruszonym śniegu. Jest to świetna 

alternatywa dla kolejnego dnia na stoku, 

który znamy na pamięć. Ekscytującym 

elementem splitboardu jest eksploracja! 

Dzięki łatwej dostępności nasze góry są 

idealne na pierwsze kroki w jeździe tere-

nowej. Oczywiście do każdej wyciecz-

ki należy się odpowiednio przygotować 

i traktować góry z szacunkiem. W pleca-

ku na pewno muszą znaleźć się ciepłe rę-

kawiczki i odzież w razie pogorszenia wa-

runków, prowiant i ciepła herbata, telefon 

z wgraną mapą offline/śladem wyciecz-

ki oraz aplikacją GOPR ratunek. Jeśli tyl-

ko zachowamy zdrowy rozsądek, czeka 

nas wspaniała przygoda i możliwość od-

krycia Beskidu Sądeckiego z całkowicie 

innej perspektywy. 

Przygodę ze splitboardem warto za-

cząć od stoku narciarskiego. W kontrolo-

wanych warunkach łatwiej będzie oswo-

ić się z podchodzeniem i „wyczuć” deskę 

w trakcie zjazdu. Jeśli zdecydujemy się 

na podchodzenie stokiem, warto pamię-

tać, aby trzymać się jego boku, jeśli tylko 

to możliwe poruszać się poza trasą, aby 

nie przeszkadzać zjeżdżającym i nie ge-

nerować niebezpiecznych sytuacji. Cie-

kawą alternatywą może być podejście 

szlakiem turystycznym czy leśną drogą 

– taką możliwość ma Jaworzyna oraz 

Wierchomla. W obu wypadkach mamy 

możliwość odpocząć i posilić się w trakcie 

podejścia w jednym ze schronisk leżących 

na naszej trasie. U góry spinamy sprzęt 

i bawimy się na zjeździe. Bardziej doświad-

czeni snowboardziści mogą spróbować 

swoich sił w terenie. Tutaj na uwagę zasłu-

gują pasma Jaworzyny, Radziejowej a tak-

że Eliaszówka i Małe Pieniny. Teren, w jakim 

mieszkamy, pozwala zarówno na widoko-

wą trasę zakończoną spokojnym zjazdem 

stokiem jak i efektowne zjazdy łąkami i la-

sami pełnymi świeżego puchu.

Często spotkamy na szlaku ludzi py-

tających: „A co to za dziwne narty ma-

cie?”. Splitboard w naszym kraju to na-

dal kompletna nowość, choć w bardziej 

„śnieżnych” rejonach Austrii czy Włoch już 

od kilku lat prężnie działają wypożyczal-

nie i szkółki. Sami, gdy chcieliśmy pierw-

szy raz spróbować splitboardingu, mie-

liśmy problem ze znalezieniem miejsca, 

gdzie w komfortowych warunkach moż-

na sprawdzić jak to działa. Wtedy naro-

dził się pomysł na wypożyczalnię. Split-

board Family to projekt który ma na celu 

zarazić jak najwięcej osób „podzieloną de-

ską”. Prowadzimy wypożyczalnię, która 

oferuje pełne zestawy splitboardowe re-

nomowanej marki Jones, na które skła-

da się: deska, wiązania, foki, plecak oraz 

kije. Oprócz wypożyczeń oferujemy szko-

lenia z obsługi w terenie oraz wycieczki. 

Naszą misją jest pokazać ludziom sposób 

na spędzanie wolnego czasu – aktywnie 

i we wspaniałych okolicznościach przyro-

dy. Więc jeśli chcesz ruszyć na wschód 

słońca a potem zjechać najlepszą linią w 

nietkniętym puchu, szukasz emocji i przy-

gody – splitboarding jest dla Ciebie.  

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Szukasz emocji i przygody – splitboarding jest dla Ciebie

Splitboard Family 

https://www.splitboardfamily.com/

https://www.facebook.com/

splitboardfamily/

https://www.instagram.com/

splitboardfamily/

tel. 500 819 648 
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Jeżdżenie na czym się tylko da

Wspomnienia

Gdzie i jak sądeczanie bawili się zimą 
w dzieciństwie? Jak teraz spędzają ten 
czas? Gdzie najchętniej i dlaczego tam?

Małgorzata Kalczyńska, 
szefowa Centrum 
Informacji Turystycznej 
w Nowym Sączu:

- Kto spędził dzie-
ciństwo w okolicach 
Osiedla Milenium i na 
terenie budującego się 
Osiedla Wojska Pol-
skiego, ferie spędził na 
„Górce Majchra”. To 
historyczne miejsce dla 
setek dzieci i młodzieży 
zjeżdżających na san-
kach, gruszkach, wor-
kach na buty, nartach, 
podeszwach i pupach. 
Spędzaliśmy na „górce 
Majchra” cały dzień, no z przerwą na oskrobanie ziemniaków 
i szybkie posprzątanie domu przed przyjściem rodzicielki po 
pracy. Te czasy ze śniegiem i mrozem, bez telefonu, bez in-
ternetu, z „kluczem na szyi”, z przemarzniętymi dłońmi i no-
gami (nosiło się tylko sztruksy i jeansy, tak dla przypomnie-
nia), wspominam z uśmiechem.

Wiesław Piprek, 
przewodnik PTTK, 
prezes Zarządu Koła 
Przewodników PTTK, 
miłośnik historii:  

- To było bardzo, 
bardzo dawno temu, 
kiedy zacząłem moją 
przygodę z narciar-
stwem w końcu lat 
50. i początku 60.
XX wieku. Ponie-
waż urodziłem się 
w Bielsku-Białej , 
z tym też rejonem 
związane jest moje 
dzieciństwo. Pierw-
sze narty zrobił mi mój wujek, stolarz. Były zrobione 
ze zwykłej deski, wujek wygiął nieco tylko przód. Póź-
niej były polsporty. Po przyjeździe do Nowego Sącza 
i wstąpieniu do GOPR, jeszcze w latach 70. moje przygody 
z narciarstwem ograniczały się do pełnienia dyżurów na 
stacjach narciarskich i w schroniskach. Miło wspominam 
te czasy, kiedy jeszcze nie śnieżono sztucznie stoków, 
a wyciągi to były zaledwie niewielkie wyrwirączki, póź-
niej orczyki. Teraz warunki narciarze mają nieporówny-
walnie lepsze od tego, co ja pamiętam. Chociaż tęsknię 
bardzo za dawnymi czasy. 

Jerzy Dębicki, 
polonista 
z Zespołu Szkół nr 3
im. Bolesława 
Barbackiego 
w Nowym Sączu: 

- Zima mojego 
dzieciństwa zawsze 
była mroźna i śnież-
na. Była też pełna za-
bawy. Sanki na Gó-
rze Cmentarnej albo 
na „Majchra” przy 
ogródkach dział-
kowych. Ślizgaw-
ka na osiedlowej 
górce (wieczorami 

wylewaliśmy tam wiadra wody, by nocą zamarzła). Lo-
dowiska na szkolnym boisku, na których panowała „wol-
na amerykanka”, a dziki tłum jeździł we wszystkich kie-
runkach jednocześnie, jak w godzinach szczytu na ulicach 
Hanoi. Punktem obowiązkowym śnieżnych zabaw było 
budowanie fortec i bitwy na śnieżki. Przestrzenie między 
blokami stawały się polami działań wojennych, a śnież-
ne kule śmigały budząc popłoch wśród przechodniów. 
Na narty jeździło się najczęściej na Suchą Dolinę, do Cie-
niawy, na Słotwiny albo do Kasiny na stromy stok Śnież-
nicy. I jeszcze jedno. Wszędzie było pełno dzieciarni, od 
rana do wieczora, jakby ferie trwały trzy miesiące. Dzi-
siaj zima dla mnie to czas długich, spokojnych treningów 
biegowych i wędrówek górskich oraz zimnych kąpieli w 
beskidzkich strumieniach. Też pięknie.

Joanna Babiarz, 
poetka z Sądeckiego 
Klubu Literackiego:

-  We  w c z e -
snym dzieciństwie 
(5-6 lat) jeździłam 
na  nartach koło 
domu: zjazd do ga-
rażu lub nad rzeką 
Kamienicą.  Potem 
była Góra Zabełecka, 
gdzie jeździli ze mną 
rodzice.  Będąc w 
szkole podstawowej, 
należałam do szkół-
ki narciarskiej przy 
Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego. Potem była szkółka narciarska przy 
ZNTK (Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego). Pierw-
sze zjazdy zaliczyłam na Suchej Dolinie w Komarzyskach. 
I Suchej Dolinie byłam wierna do 1981 roku. Przyszedł 
stan wojenny a moje narty zostały w schronisku na Su-
chej Dolinie i na pożyczonych nartach jeździłam do Ka-
siny Wielkiej i do Krynicy na Słotwiny i Azoty. Teraz od 
kilku lat już nie mogę jeździć na nartach z powodu ope-
racji kolan. Ale co roku jeździłam na narty do Krynicy 
i na Słotwiny i na Jaworzynę Krynicką. Gdy moje dzieci 
były małe, bardzo często spędzaliśmy zimę w Kamian-
nej lub w Cieniawie. Sucha Dolina niestety już nie była 
tak atrakcyjna jak kiedyś….

Ryszard Kruk, 
prawnik, prezes 
Stowarzyszenia 
Przyjaciół 
Almanachu 
Muszyny: 

- Wychowałem 
się w cieniu Wawelu, 
więc zimą, a w cza-
sach mojej młodości 
zimy bywały srogie, 
na sankach szalałem 
na nadwiślańskich 
wałach, natomiast 
na łyżwach jeździłem 
na Plantach Dietla. 
Czy ktoś dziś pamię-
ta, że łyżwy przypinaliśmy wówczas - ku rozpaczy rodzi-
ców - specjalnymi uchwytami do codziennych butów? Od 
kilkunastu lat zawładnęły mną w okresie zimowym narty 
zjazdowe. Z racji związków z Muszyną korzystam najczę-
ściej ze stoków nad Wierchomlą: uwielbiam Polanki, Frycka 
i Płatka. Ponieważ jednak niestety nie ma aktualnie nar-
ciarskiego połączenia Szczawnika z Wierchomlą, to polubi-
łem Słotwiny. Z dziesięcioletnim wnukiem Jaśkiem śmiga-
my na Master-Ski w Tyliczu. W tym roku postanowiliśmy 
zacząć narciarską edukację mojej sześcioletniej wnuczki 
Natalki. Jednak kiedy tylko zniknie śnieg, wskakuję na ro-
wer, bo rower to jest to!

St. bryg. Paweł 
Motyka, zastępca 
komendanta 
miejskiego 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Nowym 
Sączu:

- W dzieciństwie, gdy 
nadeszła zima i były fe-
rie, jeździłem na czym 
się tylko da. To znaczy 
na butach, sankach, 
nartach, łyżwach, wor-
kach foliowych wypcha-
nych słomą i na przy-
słowiowych czterech 
literach. Nie było wte-
dy komórek i komputerów a telewizja nie nadawała progra-
mów całą dobę, dlatego jeżdżenie na czym się tylko da było 
jedyną zimową rozrywką dla dzieci i młodzieży. Raczej nie wy-
jeżdżałem nigdzie na ferie zimowe, dlatego na sankach i nartach 
jeździłem na pagórkach obok domu, niedaleko remizy OSP Gry-
bów Biała, gdzie zlokalizowany jest mój rodzinny dom. Zresz-
tą właśnie od mojego domu zaczynała się super trasa na kuligi 
z Grybowa do Ptaszkowej. Oglądałem je, a nawet kilka razy jecha-
łem kuligiem. Było to możliwe, bo tamtą drogą prawie nie jeździ-
ły wtedy samochody. Narty zrobił mi mój wujek. Zjeżdżałem na 
nich i skakałem. Skocznie budowaliśmy ze śniegu. Nie pamiętam 
już, jaka była moja najdłuższa odległość. Na łyżwach jeździłem na-
tomiast na bardzo dobrze przygotowanym i zorganizowanym jak 
na tamte czasy lodowisku - na boisku szkolnym przy Zespole Szkół 
Zawodowych w Grybowie. Teraz stoi tam hala sportowa. Obec-
nie cierpię na brak czasu, stąd nie uprawiam sportów zimowych 
i nie jeżdżę na nartach. Jedynym sportem zimowym, jest odśnieża-
nie wyjazdu z garażu oraz ścieżek wokół domu, gdy spadnie śnieg. 
Jako że mieszkam na wysokości 500 m n. p. m. to śnieg jest zjawi-
skiem częstym. Na nartach jeździłem ostatni raz 40 lat temu, gdy 
były przymusowe ferie związane ze stanem wojennym. Byłem wte-
dy uczniem ósmej klasy szkoły podstawowej. W tamtym czasie przy 
graniu w piłkę złamałem rękę i od tamtej pory jakoś tak ostrożnie 
zacząłem podchodzić do jeżdżenia i skakania na nartach. Pomysł 
na powrót do nart zrodził się w mojej głowie kilka lat temu, gdy 
w Ptaszkowej, gdzie mieszkam, powstało Centrum Sportów Zimo-
wych z trasami biegowymi, które codziennie widzę z okien moje-
go domu. Bywam tam dosyć często, ale jeszcze się nie odważyłem 
na jazdę na nartach biegowych, których nigdy w życiu nie miałem 
na nogach. Myślę, że wszystko jeszcze przede mną. 

Jakub Bulzak, 
nauczyciel historii 
w I Liceum 
Ogólnokształcącym 
w Nowym Sączu: 

- W dzieciństwie, 
gdy mieszkałem na Sta-
rym Mieście, najlepszą 
zimową rozrywką były 
zjazdy na sankach ze 
skarpy pod Basztą Ko-
walską albo w okoli-
cach restauracji Pano-
rama. Grzechem byłoby 
nie wykorzystać natu-
ralnych warunków wy-
niesienia na jakim posadowiony jest Nowy Sącz. Podstawowym 
problemem była liczba chętnych do zabawy w tym miejscu: mimo 
że prowizorycznych torów zjazdowych było sporo i tak trzeba 
było ustawiać się w kolejce. W czasach mojego dzieciństwa nie 
było niestety w Nowym Sączu żadnego lodowiska, przez co ni-
gdy nie nauczyłem się jeździć na łyżwach. I jak dotąd nie nauczy-
łem się dobrze jeździć na nartach. Moja nadaktywność sprawia, 
że czasu na odpoczynek jest zawsze za mało, więc brakowało go 
na częste wyjazdy na stoki. A że wszystko, co robię, staram się ro-
bić dobrze albo wcale, to z nartami na razie wychodzi „wcale”. 
Za to długi spacer, nawet w największym mrozie - zawsze! (Byle 
było czym oddychać…).

ZEBRAŁA: AGNIESZKA MAŁECKA 

Małgorzata Kalczyńska 
w dzieciństwie (stoi na nartach)

Paweł Motyka ze swoimi pierwszymi 
nartami
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REKLAMA

Ludzie z pasją i sprawnymi „procesorami”

Branża IT

Ro z m owa  z  P IOT R E M 
OLSZEWSKIM, prezesem Tu-

kano Software House

- Kilkanaście lat temu zanosiło się 
na to, że Nowy Sącz będzie ważnym 
na mapie regionu ośrodkiem rozwoju 
branży IT. Trochę nie wyszło tak, jak-
byśmy wszyscy chcieli….

- Były wielkie nadzieje zwią-
zane z okresem szybkiego roz-
woju WSB-NLU i bodaj jeszcze 
większe, związane z budową Bra-
inville. To przykre, ale nie ma 
po tych nadziejach już śladu. 

WSB nadal nie oferuje studiów 
magisterskich na kierunku in-
formatyka, a po inwestycji 
w miasteczko multimedialne 
Brainville pozostał pusty bu-
dynek i niesmak mieszkańców, 
którzy pamiętając barwne relacje 
z otwarcia obiektu Parku Tech-
nologicznego w 2014 roku, wi-
dzą co dzieje się z tym miejscem 
dzisiaj. My również zaczynaliśmy 
jako najemcy lokalu Brainville. 
Powierzchnie biurowe miały naj-
wyższe standardy, nowoczesny 
praktyczny design… Niestety od 

początku czuliśmy wiszące czar-
ne chmury nad tym projektem.

-  Zamiast sądeckiej „doliny krze-
mowej”, mamy „błąd 404”?  Nie ma 
widoków na jakiś suport dla miasta 
w tych niewesołych okolicznościach?

- Nie ma spektakularnego suk-
cesu ale nie jest tak źle jak mo-
głoby się wydawać. Ostatnie lata 
rozwoju rynku IT w Polsce prze-
kładają się także na rynek lokal-
ny w Nowym Sączu. Nie dzieje się 
to poprzez inwestycje spółek za-
granicznych czy potentatów kra-
jowych, ale w sposób oddolny. 
W samym Nowym Sączu funk-
cjonuje kilkanaście firm sprze-
dających zaawansowane usługi IT 
na rynek polski jak i zagraniczny. 
Wiele z tych firm zarządzanych 
jest przez absolwentów WSB-NLU 
lub PWSZ. Małymi krokami rynek 
IT się rozwija, coraz więcej absol-
wentów wyższych uczelni zostaje 
w regionie i może tutaj realizować 
się zawodowo. 

- Czyli z marzeniami o pracy w tej 
branży nie trzeba jednak jechać ani 
do Kalifornii ani nawet do Krakowa?

- Aktualnie w czasach prospe-
rity na rynku IT sądeckim firmom 
nie brakuje zleceń, a raczej rąk 

do pracy. Stereotyp o tym, że po 
skończeniu studiów informaty-
ki w Nowym Sączu następną rze-
czą, którą robi świeży absolwent, 
jest kupno biletu autobusowego do 
Krakowa, wciąż jest bardzo mocno 
zakorzeniony. Tymczasem w naszej 
firmie od kiedy realizujemy staże 
zawodowe, wszyscy absolwenci są-
deckich uczelni, którzy skorzystali 
z tej opcji, pracują z nami do dziś. 
Tak naprawdę prowadzimy ciągłą 
rekrutację programistów i testerów 
aplikacji.  Dostosowaliśmy rów-
nież nasze działania tak, aby oso-
bom młodym zapewniać wsparcie 
bardziej doświadczonych pracow-
ników, możliwości szkoleń spe-
cjalistycznych czy np. nauki j. an-
gielskiego z native speakerami. Tu 
też chcemy łamać kolejny stereo-
typ, że mała firma skupia się tylko 
na maksymalizacji zysków często 
kosztem pracowników. Inwestu-
jemy w rozwój zawodowy nasze-
go zespołu uwzględniając również 
indywidualne potrzeby.

- No tak… Nie mamy Brainville, ale 
mamy ludzi z pasją i ze sprawny-
mi „procesorami”. To cieszy, że duch 
w branży nie ginie.

- Wiele mówi się o tym że 
dzisiejsza młodzież nie myśli 

o podjęciu pracy zbyt szybko, 
bardzo często po zakończeniu 
studiów robią sobie dłuższe wa-
kacje. Tymczasem my obserwu-
jemy bardzo ciekawy trend. Co-
raz częściej nie tylko studenci ale 
także uczniowie sądeckich tech-
ników o profilu informatycznym 
chcą w naszej firmie spędzać czas 
wolny od szkoły (ferie czy waka-
cje) po to, aby już teraz przygo-
towywać się poważnie do zawo-
du. Jest to niezmiernie budujące 
i daje nadzieję na przyszłość. 

 - Nad czym obecnie pracujecie? Jest 
coś takiego, czym możecie się po-
chwalić bez naruszania tajemnicy 
zawodowej?

- Jeden z najnowszych projek-
tów, o którym mogę  wspomnieć, 
to stworzenie aplikacji mobilnej 
dla startup-u Doctor One. Aplika-
cja ta tworzy całkowicie nowy mo-
del opieki medycznej, a jej głów-
nym założeniem jest zapewnienie 
pacjentowi ciągłej opieki medycz-
nej przez jego zaufanego lekarza. 
Całe rozwiązanie oparte jest o naj-
nowsze usługi Google Cloud.  Pro-
jekt otrzymuje bardzo pozytywne 
oceny inwestorów i w przyszłym 
roku planowane są wdrożenia 
w innych krajach UE.  (IK)

Piotr Olszewski
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Chcą zbudować na Sądecczyźnie „Przystań Motyla”. Miejsce, 
które może uratować czas

Nikt z nas nie wie czy uchroni się przed chorobą, która powoli zabiera tożsamość i zdolność 
orientacji w czasie. Jednym z pierwszych badań diagnostycznych stosowanych w przypad-

ku podejrzenia choroby Alzheimera jest test zegara… Zegar i strata czasu stały się kiedyś inspira-
cją dla sądeckiego mistrza graffiti Mariusza Brodowskiego, choć nie myślał wówczas o chorobie. 
Ludzie zajmujący się pomocą osobom dotkniętym demencją pomyśleli jednak 
o Mariuszu i jego talencie, szukając pomysłów na zebranie pieniędzy na dzien-
ny dom pomocy dla chorych. Tak narodziła się piękna inicjatywa, w której mo-
żesz wziąć udział również Ty, wzbogacając swoją garderobę o wyjątkowy t-shirt 
z grafiką Mgr Morsa. Podarował ją Fundacji „Tu i Teraz. Oswajamy Alzheime-
ra” a fundacja chce tę grafikę posłać jak najdalej w świat… (IK)

 PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA DTS24.PL

Lipie, Roztoka-Brzeziny. Reorganizacja, czy likwidacja szkół?

Wójt gminy Gródek nad Dunajcem przygotował dwa projekty uchwał dotyczących reorganiza-
cji szkół podstawowych: w Lipiu i Roztoce-Brzezinach. Miały być one odpowiedzią na apele 

radnych. Ci dopominali się oszczędności w oświacie, do której gmina dokłada 
rocznie z budżetu 6 milionów złotych. Rodzice i nauczyciele placówek obawia-
ją się, że za słowem „reorganizacja” kryje się rychła likwidacja. Wójt uspokaja, 
że nie pozwoli na likwidację jakiejkolwiek szkoły w gminie. Wokół tematu zro-
biło się gorąco. (NS)

 PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA DTS24.PL

30. finał WOŚP w Nowym Sączu. Do puszek zebrano ogromną kwotę

Ani szalejąca wichura, ani zamieć śnieżna nie odstraszyły nowosądeczan, którzy hojnie 
włączyli się w 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W samym Nowym Sączu 

do puszek udało się zebrać 149 tysięcy złotych. Kwota ta powiększy się o pieniądze z licyta-
cji – zarówno tych internetowych, jak i tych przeprowadzonych w niedzie-
lę. Wszystkie atrakcje, licytacje, koncerty i pokazy związane z nowosądec-
kim finałem WOŚP miały odbyć się na rynku, jednak pogoda spłatała figla. 
Przez wzgląd na ostrzeżenia meteorologiczne dotyczące zapowiadanego or-
kanu, imprezę przeniesiono do obiektów Wyższej Szkoły Biznesu – National 
Louis University w Nowym Sączu.     (NS)
 PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA DTS24.PL

Robert Lewandowski, Katarzyna Figura i Ryszard Florek – coś ich łączy!

Tygodnik „Wprost” już po raz trzydziesty przyznał tytuł Człowieka Roku. Laureatem nagro-
dy został Robert Lewandowski – wybitny piłkarz, znakomity strzelec Bundesligi. Na uro-

czystej Gali „Wprost’” w Warszawie redakcja w ramach specjalnych nagród 
na 30-lecie wyróżniła także ludzi, którzy najmocniej promowali Polskę na 
całym świecie. W kategorii polityka upamiętniono śp. Lecha Kaczyńskiego, 
w kulturze dostrzeżono wkład Katarzyny Figury, w sporcie – Anity Włodar-
czyk, a w kategorii biznes – sądeckiego przedsiębiorcę Ryszarda Florka.   (DTS)

 PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA DTS24.PL

Te choroby powinny się wykluczać, jednak Marta cierpi na obie 

Marta Lebda z Żeleźnikowej Wielkiej niedawno skończyła 18 lat. Lubi tatuaże. W planach 
ma zrobić sobie kilka. Może kiedyś. Na razie marzenia muszą poczekać. Kilka miesięcy 

temu Marta usłyszała diagnozę. Okazało się, że w jej ciele rozwijają się dwie 
groźne choroby. Według teorii medycznych powinny się wzajemnie wy-
kluczać. Ale życie czasami niewiele ma wspólnego z książkowymi teoriami. 
Dziewczyna choruje na stwardnienie rozsiane i chorobę Devica. Jakby tego 
było mało, tata dziewczyny zmaga się ze złośliwym nowotworem.    (ESŚ)

 PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA DTS24.PL

Gierek. Lekka opowieść o I sekretarzu KC PZPR 

21 stycznia w MCK Sokół odbył się specjalny, premierowy pokaz wyreżyserowanego przez 
sądeczanina Michała Węgrzyna filmu o Edwardzie Gierku, pt. „Gierek”. Na seans przy-

szło mnóstwo widzów. Sala była niemal pełna. Film utrzymany jest w konwencji komedio-
wej. Dialogi i swobodny, a czasem wręcz luzacki sposób zachowania bohate-
rów (np. sekretarek I sekretarza), niezupełnie odzwierciedlają realia PRL-u. 
W rolę I sekretarza KC PZPR w latach 1970 – 1980 wcielił się Michał Koterski 
i to zdecydowanie on jest najmocniejszym ogniwem filmu. 

    (AM)

 PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA DTS24.PL
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